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หนนังสสือเพลงซาโลมอน
บทนนนำสสสู่หนนังสสือเพลงซนำโลมอน : John Gill เขขียนไวว้วว่า “หนนังสสือเลว่มนขีนี้มขีชสืชื่อเรขียกในสสาเนา

ภาษาฮขีบรรูวว่า “ชขีร ฮาชชิรชิม” หรสือบทเพลงแหว่งบทเพลงทนันี้งหลาย ฉบนับแปลเซปทนัวจชินตต์และลาตชิ
นวนัลเกตเรขียกวว่า “บทเพลงนนันี้น” และชสืชื่อเรขียกในฉบนับแปลภาษาซขีเรขียคสือ “ปนัญญาแหว่งปนัญญาทนันี้ง
หลายของซาโลมอนผรูว้เดขียวกนันนขีนี้ นนัชื่นคสือ คนเดขียวกนับทขีชื่ไดว้เขขียนหนนังสสือสองเลว่มกว่อนหนว้านขีนี้” 
หนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นเรสืชื่องเลว่าเปรขียบเทขียบ โดยเปป็นตนัวแทนของความรนักระหวว่างพระครชิสตต์กนับครชิสต
จนักร ภาพเปรขียบหลนักคสือ ความสนัมพนันธต์และความรนักใครว่ทขีชื่มขีอยรูว่ระหวว่างเจว้าบว่าวกนับเจว้าสาวของเขา 
ซซชื่งเปป็นสนัญลนักษณต์หนซชื่งทขีชื่ถรูกใชว้บว่อยในพระคนัมภขีรต์ หนนังสสือเลว่มนขีนี้บางครนันี้งถรูกเรขียกวว่า ‘Canticles’ 
Scofield เขขียนไวว้วว่า “หนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นการแสดงออกของความรนักในชขีวชิตสมรสอนันบรชิสสุทธชิธตาม
ทขีชื่ถรูกกสาหนดไวว้โดยพระเจว้าในการทรงสรว้าง...การตขีความแบบรองและกวว้างกวว่ากป็คสือ ภาพของ
พระครชิสตต์พระบสุตรและเจว้าสาวในสวรรคต์ของพระองคต์ นนัชื่นคสือครชิสตจนักร” แนว่นอนวว่าซาโลมอน
เขขียนหนนังสสือเลว่มนขีนี้ในชว่วงปขีแรกๆแหว่งการครองราชยต์ของเขาซซชื่งเขายนังตชิดสนชิทกนับพระเจว้า

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอนบทททที่ 1: เหป็นไดว้ชนัดวว่านขีชื่เปป็นเรสืชื่องเลว่าเปรขียบเทขียบของเจว้าบว่าว
คนหนซชื่งกนับเจว้าสาวของเขา ความหมายโดยนนัยทขีชื่ชนัดเจนกป็สสืชื่อถซงพระครชิสตต์และครชิสตจนักร บทนขีนี้จซง
แสดงออกถซงเจว้าสาวทขีชื่ทนักทว้วงเรสืชื่องความไมว่ครูว่ควรของตนัวเธอและพระคสุณของเจว้าบว่าว (ขว้อ 1-6) 
เจว้าสาวและเจว้าบว่าวโหยหากนันและกนัน (ขว้อ 7-8) จากนนันี้นเจว้าสาวกป็รว่ายบทกวขีอนันงดงามทขีชื่เปป็นคสา
สรรเสรชิญพระองคต์ผรูว้ทรงเปป็นเจว้าบว่าวของเธอ (ขว้อ 9-17) 

พซม 1:1 หนนังสสือเลตมนภีรขขรนตข้นดข้วยการประกาศชสืที่อเรสืที่องของมนัน บทเพลง
แหห่งบทเพลงทททั้งหลายซซซึ่งเปป็นของซาโลมอน เพลงรนักทภีที่เหนสือเพลงรนักอสืที่นๆทนัรงปวงถถูกเกรธิที่นนทา เหห็น
ไดข้ชนัดวตาผถูข้แตตงคสือซาโลมอน



พซม 1:2-6 ขอเขาจจบดดิฉทนดด้วยจจบจากปากของเขา เพราะวห่าความรทกของเธอดด
กวห่านนทั้าองจห่น ความปรารถนาของเจข้าสาวในตนัวเจข้าบตาวของเธอปรากฏชนัดเจน การประยรุกตรใชข้ใน
หนนังสสือเลตมนภีรตลอดทนัรงเลตมมภีสองประการ (1) มภีความนตารนักของความรนักในชภีวธิตสมรสอนันบรธิสรุทธธิธ  
และ (2) มภีเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบของความปรารถนาของครธิสตจนักรในตนัวเจข้าบตาวผถูข้ยธิที่งใหญตของเธอ 
นนัที่นคสือ พระเยซถูครธิสตร ทภีที่นตาสนใจคสือคทาทภีที่แปลวตา นนทั้าองจห่น (ยาหต์ยชิน) ในวนัฒนธรรมตะวนันตกของเรา 
คนมนักคธิดเอาเองวตาไวนรตข้องเปห็นองรุตนหมนักและเปห็นเหลข้าเสมอ อยตางไรกห็ตาม มนันมธิไดข้เปห็นเชตนนนัรน
ในพระคนัมภภีรร คนฮภีบรถูมภีวธิธภีการหนขที่งในการผลธิตนทราองรุตนใสแจจ๋วทภีที่ไมตถถูกหมนักซขที่งพวกยธิวกห็ททาจนถขง
ทรุกวนันนภีร  ในบางกรณภี ไวนรในพระคนัมภภีรรกห็เปห็นเหลข้าอยตางชนัดเจน อยตางไรกห็ตาม บรธิบทปกตธิแลข้วกห็
บตงบอกเชตนนนัรน ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกห็คสือวตาเจข้าสาวผถูข้นภีรมองวตาความรนักของเจข้าบตาวของเธอดภี
กวตานทร าองรุตนชนัรนดภีทภีที่สรุด แมข้ไมตถถูกระบรุชสืที่อจนกระทนั ที่ง 6:13 เรากห็ทราบในขข้อนนัรนวตาชสืที่อของเจข้าสาวของ
ซาโลมอนคสือ ชรูลามชิธ

3 เพราะนนทั้ามทนเจดิมของเธอนททั้นหอมฟจด้ง นามของเธอจซงหอมเหมมือนนนทั้ามทนทดซึ่เทออกแลด้ว 
เพราะฉะนททั้นพวกหญดิงพรหมจารดจซงรทกเธอ ความคธิดทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยในคทาทภีที่แปลวตา นนทั้ามทนเจดิม 
(เชหต์เมน) คสือ นทร าหอม (นนัที่นคสือ นทร ามนันเจธิมทภีที่มภีกลธิที่นหอม) คทาทภีที่แปลวตา หอมฟจด้ง (เรยต์อนัคหต์) มภีความ
หมายวตา ‘กลธิที่นหอม’ คทาพถูดเปรภียบเปรยของเจข้าสาวกห็คสือวตา ชสืที่อของเจข้าบตาวของเธอเปห็นเหมสือน
นทราหอมทภีที่สตงกลธิที่นหอม เธอออกความเหห็นอภีกวตาพวกหญธิงพรหมจารภีของเธอกห็หลงใหลชสืที่อนนัรนและ
กลธิที่นหอมของเจข้าบตาว ภาพเปรภียบนภีรบรธิสรุทธธิธ  บรรดาสาวใชข้ของเจข้าสาว (หรสืออาจเปห็นเหลตาสาวใชข้
ประจทาบข้านของเธอ) กห็คธิดในเชธิงยกยตองตตอทภีที่รนักของเธอเชตนกนัน แนตนอนวตาภาพทภีที่สทาคนัญกวตากห็คสือ 
พระครธิสตรและพระนามอนันแสนวธิเศษของพระองคร

4 ขอพาดดิฉทนไป พวกเราจะวดิซึ่งตามเธอไป กษทตรดิยย์ไดด้นนาดดิฉทนไปในหด้องโถงของพระองคย์ 
เราจะเตด้นโลดและเปรมปรดดดิดิ์ในตทวเธอ เราจะพรรณนาถซงความรทกของเธอใหด้ยดิซึ่งกวห่านนทั้าองจห่น 
บรรดาคนเทดซึ่ยงธรรมรทกเธอ เจข้าสาวกลตาวยกยตองทภีที่รนักของเธอตตอไป เธอเชธิญชวนเขาใหข้เรภียกเธอ
ไปหาเขา ใหข้เราสนังเกตคทาวตา ‘พวกเรา’ ซขที่งเปห็นคทาพหถูพจนรกระจายอยถู ตทนั ที่วขข้อนภีร  นภีที่อาจหมายถขง



บรรดาสาวใชข้ของเจข้าสาวทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ขข้างบน เมสืที่อเจข้าสาวถถูกพาตนัวเขข้าไปในหข้องนอนของ
เจข้าบตาว เหลตาสาวใชข้ของเธอกห็ชสืที่นชมยธินดภี

ภาพนภีร เปห็นภาพของงานแตตงของชาวตะวนันออกทภีที่พวกสาวพรหมจารภี (หรสือคนรนับใชข้ในคทา
พถูดสมนัยใหมต) ของเจข้าสาวอยถูตใกลข้ๆเจข้าสาวในชตวงงานเลภีรยงงานแตตง (นนัที่นคสือ ฮนันนภีมถูน) พวกเธอไมต
ไดข้เขข้าไปดข้วยในการรตวมหลนับนอนระหวตางเจข้าบตาวกนับเจข้าสาว แตตพวกเธอชสืที่นชมยธินดภีรตวมกนับเธอ
อยถูตไมตไกล ขข้อนภีรปธิดทข้ายดข้วยเจข้าสาวหรสือไมตกห็เหลตาสาวใชข้ของเธอทภีที่ประกาศถขงความรนักอนันชอบ
ธรรมของเจข้าบตาวผถูข้ยธิที่งใหญตคนนภีร  อยตางไรกห็ตามเหห็นไดข้ชนัดวตาภาพใหญตกวตากห็คสือ ภาพของการรตวม
สนธิทอนันเปภีที่ยมสรุขของพระครธิสตรก นับครธิสตจนักรในงานเลภีรยงอภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู  
วธิวรณร 19:7-9 ในภาพทภีที่ใหญตกวตาของอวสานกาล หญธิงพรหมจารภีเหลตานภีร อาจเปห็นอธิสราเอลทภีที่ไดข้รนับ
การไถตทภีที่งานเลภีรยงอภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู มนัทธธิว 25:1-13 และคทาอรุปมาเรสืที่องหญธิง
พรหมจารภีสธิบคนนนัรน

5 โอ บจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉทนผดิวดนาๆ แตห่วห่าดนาขนา ดทงเตป็นทย์ของพวกเคดารย์ ดทง
วดิสรตรของซาโลมอน เจข้าสาวพถูดตตอไป โดยอาจทนักทข้วงเรสืที่องความไมตคถูตควรของเธอกนับเจข้าบตาวของ
เธอ มภีขข้อเสนอหลายประการเกภีที่ยวกนับความหมายของคทาวตา ดสา บางทภีการตภีความแบบเรภียบงตาย
ทภีที่สรุดกห็คสือวตา เจข้าสาวของซาโลมอนมาจากแอฟรธิกา 1 พงศรกษนัตรธิยร 3:1 กลตาวชนัดเจนวตามเหสภีคน
แรกของเขาเปห็นคนอภียธิปตร ธธิดาของฟาโรหรผถูข้ครองราชยรอยถู ตขณะนนัรน ทตานอสืที่นๆกห็เสนอแนะวตาเจข้า
สาวทภีที่วตานภีร เปห็นเดห็กสาวเลภีรยงแกะ เธอจขงมภีผธิวคลทราเพราะถถูกแดดเผา คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบตภีความเปห็น
เชธิงฝตายวธิญญาณกห็เสนอแนะวตาผธิวดทาของเธอเปห็นสนัญลนักษณรแสดงถขงสภาพทภีที่บาปหนาของเธอ 
ไมตมภีคทาถามเลยวตามเหสภีคนแรกของซาโลมอนตามทภีที่มภีบนันทขกไวข้เปห็นคนอภียธิปตร ปกตธิแลข้วคนอภียธิปตร
มภีสภีผธิวทภีที่คลทรากวตาพวกยธิวสตวนใหญตเพภียงเลห็กนข้อย อาจเปห็นไดข้วตาเจข้าสาวชาวอภียธิปตรของซาโลมอน
หมายเหตรุตรงนภีรวตาสภีผธิวทภีที่คลทรากวตาของเธอเปห็นสภีดทาเพสืที่อเปห็นภาพเปรภียบถขงสถานะคนตตางชาตธิ 
ประเดห็นของเธอกห็คสือวตาแมข้มธิไดข้เปห็นเชสืรอสายของอธิสราเอล เธอกห็ดสาขสา (นนัที่นคสือ สวย) ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบอนันใหญตกวตาเกภีที่ยวกนับครธิสตจนักรและพระครธิสตร เหห็นไดข้ชนัดวตาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรา



จะรนับเจข้าสาวทภีที่เปห็นคนตตางชาตธิมาเปห็นของพระองคร นนั ที่นดถูเหมสือนจะเปห็นประเดห็นทภีที่ถถูกสสืที่อตรงนภีร ใน
ขข้อนภีร

6 อยห่ามองคห่อนขอดดดิฉทน เพราะดดิฉทนผดิวคลนทั้า เนมืซึ่องดด้วยแสงแดดแผดเผาดดิฉทน ความหมาย
ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนตรงนภีรกห็คสือวตา เจข้าสาวผธิวคลทราเพราะดวงอาทธิตยรและการทภีที่เธอตข้องเจอ
กนับแสงแดด เธอจขงตตอวตาเหลตาบรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็มมธิใหข้มองเธอดข้วยความหวาดระแวงเพราะสภี
ผธิวของเธอ

พวกบจตรแหห่งมารดาของดดิฉทนไดด้ขซทั้งโกรธดดิฉทน เขาทททั้งหลายใชด้ดดิฉทนใหด้เปป็นคนดรแลสวน
องจห่น แตห่สวนองจห่นของดดิฉทนเอง ดดิฉทนไมห่ไดด้ดรแล เหห็นไดข้ชนัดวตาครอบครนัวของเจข้าสาวไมตยธินดภีดข้วยกนับ
การทภีที่เธอหมนัรนหมายและแตตงงานกนับคนฮภีบรถูคนหนขที่ง นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพวกเขาพยายามบนังคนับใหข้
เธออยถูตบข้านและดถูแลสวนองรุตนทนัรงหลายของครอบครนัว แตตเธอกห็ไมตททา เธอไมตดถูแลแมข้แตตสวนองรุตน
สตวนตนัวของเธอเอง หากผถูข้ใดจะแสวงหาการประยรุกตรใชข้ของความคธิดนภีร ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่
ใหญตกวตา อาจเปห็นไดข้วตาครอบครนัวทภีที่ยนังไมตเชสืที่อมนักไมตพอใจเมสืที่อสมาชธิกอภีกคนของครอบครนัวหนันไป
รนับเชสืที่อพระครธิสตร จากนนัรนพวกเขากห็พยายามขนัดขวางผถูข้เชสืที่อคนนนัรนทรุกรถูปแบบทภีที่พวกเขาททาไดข้เพสืที่อมธิ
ใหข้เขาปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปห็นเจข้า

พซม 1:7-8 โอ เธอผรด้ทดซึ่จดิตใจดดิฉทนรทก ขอบอกดดิฉทนวห่า เธอเลดทั้ยงฝรงสทตวย์อยรห่ทดซึ่ไหน
ในเวลาเทดซึ่ยงวทน เธอใหด้มทนนอนพทกทดซึ่ไหน เพราะเหตจใดเลห่าดดิฉทนจะตด้องหทนไปตามฝรงสทตวย์ของ
พวกเพมืซึ่อนเธอ ในสองขข้อนภีรมภีความไมตแนตนอนวตาใครเปห็นผถูข้พถูด สตวนทภีที่เหลสือของบทนภีร เหห็นไดข้ชนัดวตา
เจข้าสาวเปห็นคนพถูด อยตางไรกห็ตาม ขข้อ 8 ดถูเหมสือนจะบตงบอกวตาเจข้าบตาวเปห็นผถูข้พถูดตรงนภีร  นนัที่นอาจจะใชต
เจข้าบตาวจขงถามเจข้าสาวของตนวตาฝถูงแกะของเธอจะอยถูตทภีที่ไหนตอนเทภีที่ยงวนัน

ความคธิดหลายประการจขงถถูกบอกเปห็นนนัย (1) เจข้าสาวยนังเปห็นคนเลภีรยงแกะดข้วย (นนัที่นอาจ
อธธิบายเรสืที่องผธิวสภีแทนของเธอ) เจข้าบตาวปรารถนาทภีที่จะพบเธอตอนเทภีที่ยงวนันและไมตอยากเสภียเวลาไป
กนับการมองหาเธอ (2) ชภีวธิตและเศรษฐกธิจของเมษบาลแหตงอธิสราเอลในสมนัยของซาโลมอนจขง
ปรากฏชนัดเจน แมข้แตตมเหสภีของกษนัตรธิยรกห็เลภีรยงแกะ



8 โอ แมห่งามเลดิศในทห่ามกลางหญดิงทททั้งหลาย ถด้าเธอไมห่รรด้จงเดดินไปตามรอยตดนฝ รงแพะแกะ 
แลด้วจงเลดทั้ยงฝรงแพะแกะของเธอไวด้ทดซึ่ขด้างเตป็นทย์ของเมษบาลเถดิด สนังเกตวตาเจข้าบตาวเรภียกเจข้าสาวของ
เขาอยตางไร – “โอ แมตงามเลธิศในทตามกลางหญธิงทนัรงหลาย” นภีที่บอกเปห็นนนัยถขงความรนักทภีที่ยธิ ที่งใหญตของ
พระครธิสตรเพสืที่อครธิสตจนักร – “ความรนักอนันใหญตหลวง ซขที่งพระองครทรงรนักเรานนัรน” (เอเฟซนัส 2:4) ใน
เรสืที่องตรงนภีร  เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวผถูข้เปห็นทภีที่รนักของเขาวตา ถข้าเธอไมตแนตใจวตาเธอจะอยถูตทภีที่ไหนกนับฝถูงแกะ
ของเธอตอนเทภีที่ยงวนัน กห็ใหข้เธอเลภีรยงลถูกแพะเหลตานนัรนขข้างๆเตห็นทรของคนเลภีรยงแกะ

เหห็นไดข้ชนัดวตามภีฝถูงแพะแกะหลายฝถูงในทรุตงหญข้าเหลตานนัรนทภีที่อยถูตใกลข้เคภียงและเจข้าบตาวกห็สามารถ
มองเหห็นเจข้าสาวของเขาไดข้จากระยะไกลเพราะวตาเธอจะเปห็นคนทภีที่อยถูตขข้างๆเตห็นทรของคนเลภีรยงแกะ
ตอนเทภีที่ยงวนัน นภีที่บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงความปรารถนาอนันแรงกลข้าของทนัรงเจข้าสาวและเจข้าบตาว
ทภีที่มภีตตอกนันและกนัน อภีกครนัร งทภีที่การประยรุกตรใชข้ของเรสืที่องเลตานภีรคสือ ความรนักอนันยธิที่งใหญตของพระครธิสตรทภีที่
มภีตตอเจข้าสาวของพระองคร นนั ที่นคสือครธิสตจนักร พระองครทรงคข้นหาเราทตามกลางคนอสืที่นๆทนัรงปวง

พซม 1:9-11 โอ ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย ฉทนขอเปรดยบเธอประหนซซึ่งอาชาเทดยมราชรถ
ของฟาโรหย์ เหห็นไดข้ชนัดวตาคราวนภีรผถูข้พถูดเปลภีที่ยนเปห็นเจข้าสาวแลข้ว เธอเปรภียบทภีที่รนักของเธอวตาเปห็น
เหมสือนมข้าทภีมหนขที่งของรถรบของฟาโรหร นนั ที่นเปห็นอะไรทภีที่เจข้าบตาวคงไมตเปรภียบเจข้าสาวของตนวตา
เหมสือน แตตภรรยาสาวอาจเปรภียบความแขห็งแกรตง ความหลตอเหลา และความเปห็นชายของสามภีของ
เธอวตาเหมสือนมข้าอาหรนับทภีมหนขที่ง อภีกครนัร งทภีที่มภีการบอกเปห็นนนัยวตาเจข้าสาวเปห็นคนจากอภียธิปตร

10 แกด้มทททั้งสองของเธองามดด้วยอาภรณย์ประดทบเพชรพลอย ลนาคอของเธอกป็สวยมด
สรด้อยทองคนา 11 พวกฉทนจะทนาเครมืซึ่องประดทบทองคนามดลรกปทดเงดินประกอบ คทาทภีที่แปลวตา แกด้ม 
(เลคฮขี) หมายถขงขากรรไกรของคนๆหนขที่ง (หรสือใบหนข้า – แกข้ม) ความคธิดตรงนภีรอาจหมายถขงความ
หลตอเหลาของเจข้าบตาว โดยเฉพาะเครสืที่องประดนับแบบกษนัตรธิยรและเครสืที่องแตตงกายของเขา ภรรยา
สาวของเขาจขงเสนอทภีที่จะททาเครสืที่องประดนับอนันวธิจธิตรยธิ ที่งกวตาเดธิมใหข้สามภีของเธอ ความชสืที่นชมและ
ความจงรนักภนักดภีของเจข้าสาวทภีที่มภีตตอเจข้าบตาวของเธอจขงปรากฏชนัดเจน อภีกครนัร งทภีที่ในเรสืที่องเลตาเปรภียบ



เทภียบของครธิสตจนักรและพระครธิสตร ความจงรนักภนักดภีและความสนัตยรซสืที่อของครธิสตจนักรทภีที่มภีตตอเจข้า
บตาวผถูข้ยธิที่งใหญตของเธอปรากฏชนัดเจน

พซม 1:12-14 ขณะเมมืซึ่อกษทตรดิยย์กนาลทงประททบทดซึ่โตต๊ะอยรห่ นนทั้ามทนแฝกหอมของดดิฉทนกป็
สห่งกลดิซึ่นฟจด้งไป เจข้าสาวพรรณนาความนตาดขงดถูดของเธอทภีที่มภีตตอสามภีผถูข้ยธิที่งใหญตของเธอ ขณะทภีที่เขานนัที่ง
อยถูตทภีที่โตบ๊ะกษนัตรธิยร กลธิที่นหอมของนทราหอมของเธอกห็ชนัดเจนตตอเขา นภีที่บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาสามภี
ของเจข้าสาวคสือกษนัตรธิยร (ซาโลมอน)

13 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นเหมมือนหห่อมดยอบสนาหรทบดดิฉทน หด้อยอยรห่ตลอดคมืนระหวห่างสองถทน
ของดดิฉทน เชตนเดภียวกนันกษนัตรธิยรกห็เปห็นเหมสือนโคโลญจนรกลธิที่นหอมตตอเธอ มดยอบเปห็นผลธิตภนัณฑร
ของตะวนันออกกลางทภีที่ททาจากเปลสือกตข้นมดยอบและถถูกททาเปห็นนทราหอมและโคโลญจนรตตางๆ เธอ
เปรภียบเจข้าบตาวของเธอวตาเปห็นเหมสือนความพขงพอใจของกลธิที่นหอมเชตนนนัรน นอกจากนภีร เธอยนังรอคอย
เขานอนในวงแขนของเธอตลอดทนัรงคสืนดข้วยใจจดจตอ ความบรธิสรุทธธิธ และความหวานชสืที่นของเตภียง
สมรสปรากฏชนัดเจน ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร การ
ประยรุกตรใชข้กห็คสือ ความสรุขชนั ที่วนธิรนันดรรในพระกรของพระผถูข้ชตวยใหข้รอด

14 ทดซึ่รทกของดดิฉทนนททั้น สนาหรทบดดิฉทนเธอเปป็นเหมมือนชห่อดอกเทดยนขาว อยรห่ในสวนองจห่นเอนเก
ดด เจข้าสาวเปรภียบเจข้าบตาวของเธอโดยใชข้คทาพถูดทภีที่ชสืที่นชมเพธิที่มเตธิมอภีก เอนเกดภีเปห็นโอเอซธิสในทะเล
ทรายบนฝนัที่งตะวนันตกของทะเลตาย ลทาธารสายหนขที่งผตานมนันจากทภีที่สถูงทภีที่อยถูตเบสืรองบนโดยททาใหข้
หรุบเขาทภีที่ลขกและถถูกซตอนอยถูตแหตงนภีร เปห็นแดนสวรรครกขที่งเขตรข้อน ในอธิสราเอลทรุกวนันนภีร  มนันคสืออรุทยาน
แหตงชาตธิแหตงหนขที่ง รถูปพรรณของ “ชตอดอกเทภียนขาวอยถูตในสวนองรุตนเอนเกดภี” ไมตชนัดเจน บางคนไดข้
เสนอแนะวตามนันอาจเปห็นผลของตข้นอธินทผลนัมซขที่งโตเปห็นพวง คนอสืที่นๆกห็เสนอแนะวตามนันเปห็นผลไมข้
รสชาตธิอรตอยชนธิดหนขที่งของไมข้เถาทภีที่โตในหรุบเขาลขกของเอนเกดภี ไมตวตามนันคสืออะไรกห็ตาม เจข้าสาวกห็
ตนัรงใจใหข้คทาพรรณนานภีร เปห็นคทาชมเชยอตอนหวานแกตเจข้าบตาวของเธอ



บทเรภียนหนขที่งมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีรสทาหรนับความสนัมพนันธรในชภีวธิตสมรสทภีที่ภรรยาควรยกยตองสามภี
ของตน นอกจากนภีร  บทเรภียนนภีรยนังชนัดเจนดข้วยในการทภีที่ครธิสตจนักรควรยกยตองพระองครผถูข้เปห็นเจข้าบตาว
ของเธอ

พซม 1:15-17 ดรเถดิด ทดซึ่รทกของฉทน ดรชห่างสวยงาม ดรเถดิด เธอสวยงาม ดวงตาทททั้ง
สองของเธอดทงนกเขา นกเขาชนธิดใดกทาลนังถถูกหมายถขงกห็ไมตชนัดเจน อยตางไรกห็ตาม สธิที่งทภีที่ชนัดเจนกห็คสือ
วตานภีที่เปห็นคทาชมในเรสืที่องความงาม เจข้าสาวพรรณนาถขงเจข้าบตาวของเธออภีกครนัร งวตา สวยงาม (นนัที่นคสือ 
รถูปหลตอ)

16 ดรเถดิด ทดซึ่รทกของฉทน เธอเปป็นคนสวยงามจรดิงเจด้าคห่ะ เธอเปป็นคนนห่าชมจรดิงๆ ทดซึ่นอนของ
เราเขดยวสด อภีกครนัร งทภีที่เจข้าสาวโอข้อวดวตาเจข้าบตาวของเธอรถูปหลตอขนาดไหน วลภีทภีที่กลตาวถขงเตภียงของ
พวกเขาวตาเขดยวสด อาจบอกเปห็นนนัยวตาทภีที่นอนของพวกเขาหลายครนัร งกห็อยถูตในทรุตงหญข้า อยตางไรกห็ตาม
คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ราหต์อนันออวนต์) กห็มภีความหมายไดข้ดข้วยวตาหรถูหราฟรุตมเฟสือย – โดยอาจหมายถขง
ความสบายของมนันหรสืออาจหมายถขงกธิจกรรมตตางๆทภีที่เกธิดขขรนบนทภีที่นอนนนัรน 

17 ขมืซึ่อเรมือนของเราทนาดด้วยไมด้สนสดดารย์ และแปของเรานททั้นทนาดด้วยไมด้สนสามใบ นภีที่อาจ
หมายถขงเรสือนทภีที่ซาโลมอนสรข้างไวข้ในเลบานอน แนตนอนวตามนันมภีไมข้สนสภีดารร (1 พงศรกษนัตรธิยร 
7:12) ประเดห็นกห็คสือวตาเจข้าสาวชสืที่นชมยธินดภีในเรสือนทภีที่สวยงามทภีที่เจข้าบตาวสรข้างไวข้ใหข้เธอ ในภาพเปรภียบ
ทภีที่ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร องครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราไดข้ทรงจนัดเตรภียมบข้านแสน
วธิเศษไวข้ใหข้เราแลข้วอยตางแนตนอน ดถู ยอหรน 14:3 และวธิวรณร 21:2, 10

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 2: บทสนทนาระหวว่างเจว้าสาวและเจว้าบว่าวดสาเนชินตว่อไปใน
ขว้อ 1-7 จากนนันี้นในขว้อ 8-13 มขีการรอคอยดว้วยใจจดจว่อและความชสืชื่นชมยชินดขีของเจว้าสาวเมสืชื่อสามขีผรูว้
เปป็นทขีชื่รนักของเธอกลนับมา



พซม 2:1-2 ดดิฉทนเหมมือนดอกกจหลาบในทจห่งชาโรน เหมมือนดอกบทวในหจบเขา 
เนสืที่องจากขข้อตตอไปพถูดถขงเจข้าสาว ผถูข้พถูดตรงนภีรจขงเปห็นเจข้าบตาวอยตางชนัดเจน เขาจขงเปรภียบตนัวเขาเองวตา
เปห็นเหมสือนดอกไมข้สวยๆสองชนธิด ชาโรนเคยเปห็น (และยนังเปห็น) ทภีที่ราบตธิดชายฝนัที่งตลอดแนว
ชายฝนัที่งทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของอธิสราเอล ดอกไมข้สวยลนักษณะคลข้ายดอกกรุหลาบเตธิบโตทภีที่นนั ที่น 
ดอกบนัวทภีที่อยถูตรธิมลทาธารกห็สวยและดถูอตอนหวานเสมอ การประยรุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนในเรสืที่องเลตาเปรภียบ
เทภียบนภีรกห็คสือ องครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเรา พระองครทรงงดงามในแบบทภีที่ไมตอาจพรรณนาไดข้ วนันนนัรน
กทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่อเราจะเหห็นพระองครหนข้าตตอหนข้าและมองดถูสงตาราศภีแหตงความโอตอตาตระการ
ของพระองคร 

2 ดอกบทวทห่ามกลางตด้นหนามนททั้นอยห่างไร ทดซึ่รทกของฉทนกป็อยรห่เดห่นในทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ 
เหมสือนกนับดอกบนัวงามวธิจธิตรทตามกลางตข้นหนามแหตงพนันธรุรไมข้ในปตา ความรนักของพระครธิสตรทภีที่มภีตตอ
ครธิสตจนักรของพระองครทตามกลางชาวโลกสตวนใหญตกห็เปห็นเชตนนนัรน การประยรุกตรใชข้ในทนันทภีกห็คสือ 
ความรนักของซาโลมอนทภีที่มภีตตอภรรยาของเขาทตามกลางสตรภีอสืที่นๆทภีที่เหลสือแหตงแผตนดธินนนัรน

พซม 2:3-4 ตด้นแอบเปดิทั้ลขซทั้นอยรห่กลางตด้นไมด้ปห่าอยห่างไร ทดซึ่รทกของดดิฉทนกป็อยรห่
ทห่ามกลางชายหนจห่มอมืซึ่นๆอยห่างนททั้น ดดิฉทนไดด้นทซึ่งอย รห่ใตด้รห่มของเขาดด้วยความยดินดดเปป็นอทนมาก และผล
ของเขาดดิฉทนไดด้ลดิทั้มรสหวาน คราวนภีรผถูข้พถูดคสือเจข้าสาว เธอยกยตองสามภีของเธออภีกครนัร ง เหมสือนกนับทภีที่
ตข้นแอปเปธิร ลทภีที่ถถูกปลถูกไวข้เปห็นทภีที่นตาปรารถนาอยตางมากทตามกลางตข้นไมข้อสืที่นๆทภีที่เหลสือในปตา เจข้าบตาว
ของเธอกห็เปห็นเชตนนนัรนแกตเธอ พรข้อมกนับคทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับเมษบาลและความสวยงามของ
ภถูมธิประเทศตามธรรมชาตธิ เธอพรรณนาถขงชตวงเวลาแหตงความรนักใครตของพวกเขา ภาพเปรภียบตรง
นภีรคสือตข้นแอปเปธิร ล นนัที่นคสือสธิที่งทภีที่คทาพถูดเปรภียบเปรยเรสืที่องรตมเงาและผลของเขาหมายถขง เขาเปห็นทภีที่นตา
ปรารถนาทนัรงสธิรน

4 เขาไดด้พาดดิฉทนใหด้เขด้าในเรมือนสนาหรทบงานเลดทั้ยง และธงสนาคทญของเขาซซซึ่งหด้อยอยรห่เหนมือ
ดดิฉทนนททั้นคมือความรทก ขณะทภีที่ขข้อกตอนหนข้านนัรนพถูดถขงชตวงพนักสลนับฉากอนันแสนโรแมนตธิคในทภีที่ลนับ 
ตรงนภีรจรุดสนใจดถูเหมสือนเปลภีที่ยนไปทภีที่ชตวงเวลาทภีที่พวกเขาอยถูตดข้วยกนันในทภีที่สาธารณะ กระทนั ที่งในทภีที่



สาธารณะอยตางงานเลภีรยง เจข้าบตาวผถูข้ยธิที่งใหญตกห็แสดงออกอยตางชนัดเจนแกตทรุกคนทภีที่อยถูตทภีที่นนัที่นถขงความรนัก
อนันยธิที่งใหญตของเขาทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของเขา (ธรรมเนภียมของชาวตะวนันออกบตอยครนัร งกห็คสือ ผถูข้ชายมนักททา
เปห็นไมตสนใจภรรยาของตนในงานเขข้าสนังคมเชตนนนัรน ประเดห็นตรงนภีรกห็คสือวตา ความรนักของซาโลมอ
นทภีที่มภีตตอภรรยาของเขานนัรนปรากฏชนัดเจนกระทนั ที่งในทภีที่สาธารณะ เขาไมตไดข้ปลตอยใหข้เธออยถูตแตตบข้าน
ตามลทาพนัง) ในภาพเปรภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร มภีความมนั ที่นใจอนันเปภีที่ยมสรุข
ในการทราบถขงความรนักทภีที่ยธิ ที่งใหญตของพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเราทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของพระองครและ
การทภีที่พระองครจะไมตมภีวนันทอดทธิรงหรสือละทธิรงเราเลย

พซม 2:5-7 จงชรกนาลทงของดดิฉทนดด้วยขนมองจห่นแหด้ง ขอทนาใหด้ดดิฉทนชมืซึ่นใจดด้วยผล
แอบเปดิทั้ล เพราะดดิฉทนปห่วยเปป็นโรครทก คทาพถูดตรงนภีรอาจแปลไดข้วตา “จงคทราจรุนฉนันดข้วยขนมองรุตนแหข้ง 
จงเสรธิมกทาลนังฉนันดข้วยแอปเปธิร ล” คทาทภีที่แปลวตา ขนมองจห่นแหด้ง มภีความหมายไมตชนัดเจน ทภีที่มภีบอกเปห็น
นนัยในคทาวตา flagon คสือนทราองรุตนแมข้คทาฮภีบรถูนภีร อาจหมายถขงขนมองรุตนแหข้งไดข้เชตนกนัน จากนนัรนเจข้าสาวกห็
พถูดถขงการปตวยเปห็นโรครนัก นภีที่อาจหมายความวตาทภีที่งานเลภีรยงทภีที่ถถูกกลตาวถขงขข้างบนนนัรนเธอขอเหลตาสาว
ใชข้ของเธอใหข้คอยชตวยเหลสือเธอเพราะวตาเธอปตวยเปห็นโรครนักทภีที่มภีตตอทภีที่รนักของเธอ หรสืออาจเปห็นไดข้
วตาเธอขอเหลตาสาวใชข้ของเธอใหข้นทาเสบภียงอาหารเขข้ามาในหข้องทภีที่เธออยถู ตกนับสามภีของเธอ ขข้อถนัดไป
ดถูเหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน

6 มมือซด้ายของเขาชด้อนใตด้ศดรษะของดดิฉทนไวด้ และมมือขวาของเขาสอดกอดดดิฉทนไวด้ นภีที่บอก
เปห็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงชตวงเวลาแหตงความสนธิทสนมของคถูตสมรสในเตภียงสมรส อภีกครนัร งทภีที่ความ
บรธิสรุทธธิธ ของความสนธิทสนมทภีที่พระเจข้าทรงก ทาหนดไวข้ในชภีวธิตสมรสถถูกบอกเปห็นนนัย

7 โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉทนขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณตห่อละมทซึ่งหรมือกวาง
ตทวเมดยในทจห่งวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้าหรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉทนใหด้ตมืซึ่นกระตมือขซทั้นจนกวห่าเขาจะ
จจใจแลด้ว เหลตาบรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็มในบรธิบทนภีรอาจเปห็นพวกสาวใชข้ทภีที่คอยดถูแลเจข้าสาว บางทภี
ในฮนันนภีมถูนของพวกเขาในพระราชวนังกษนัตรธิยร เธอสนัที่งสาวใชข้เหลตานภีรมธิใหข้รบกวนกษนัตรธิยรจนกวตาเขา
เลสือกทภีที่จะตสืที่น คทาสนัที่งของเธอเกภีที่ยวกนับละมนั ที่งและกวางตนัวเมภียในทรุตง (กวางปตาและแพะภถูเขา) อาจ



หมายความวตาบรรดาคนรนับใชข้ในพระราชวนังจะตข้องไมตปลรุกกษนัตรธิยรใหข้ตสืที่นแมข้วตามภีกวางและแพะ
ภถูเขาอยถูตนอกหนข้าตตางของเขากห็ตาม ไมตวตาเขาอาจสนใจทภีที่จะเหห็นพวกมนันหรสือลตาพวกมนัน (ซขที่งเปห็น
ไปไดข้มากกวตา) กษนัตรธิยรจะตข้องไมตถถูกปลรุกใหข้ตสืที่น

พซม 2:8-9 แนห่ะ เสดยงทดซึ่รทกของดดิฉทน ดรเถดิด เขามาแลด้ว กนาลทงเตด้นโลดอยรห่บน
ภรเขา กนาลทงกระโดดอยรห่บนเนดินเขา ความคธิดยตอหนข้าใหมตเรธิที่มตข้นขขรนและฉากเหตรุการณรใหมตโผลตขขรน
มา เหห็นไดข้ชนัดวตาเจข้าสาวและเจข้าบตาวไมตไดข้อยถูตดข้วยกนันพนักหนขที่งและเจข้าสาวรอคอยการกลนับมาบข้าน
ของเขาดข้วยใจจดจตอ เธอไดข้ยธินเสภียงเขาจากระยะไกล เขาอาจจากไปเพสืที่อททาธรุระของกษนัตรธิยร แตต
ตอนนภีร เขาใกลข้ถขงบข้านของพวกเขาแลข้ว เธอจธินตนาการ (หรสืออาจมองเหห็น) เขากระโดดและเตข้นรทา
ขณะทภีที่เขารอคอยการไดข้พบกนับทภีที่รนักของเขาอภีกดข้วยใจจดจตอ

9 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นดจจดทงละมทซึ่งหรมือดจจดทงกวางหนจห่ม ดรเถดิด เขากนาลทงยมืนอยรห่ทดซึ่ขด้างหลทง
กนาแพงของเรา เขาชะโงกหนด้าตห่างเขด้ามา เขาสอดมองดรทางตาขห่าย เจข้าสาวเปรภียบเขาวตาเปห็น
เหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขที่งทภีที่มรุตงหนข้ากลนับบข้านมาหาเธอ จากนนัรนเขากห็ซตอนตนัวอยถูตหลนังกทาแพงหนขที่ง
ของพระราชวนังจากนนัรนกห็แอบมองเขข้ามาทางหนข้าตตางบานหนขที่งเพสืที่อหยอกลข้อเธอ ในภาพเปรภียบทภีที่
ใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร บางคนไดข้เสนอแนะวตานภีที่เปห็นคทาเปรภียบเปรยถขงการเสดห็จ
กลนับมาของพระครธิสตรเพสืที่อรนับเจข้าสาวของพระองคร นนั ที่นคสือครธิสตจนักร หากเปห็นเชตนนนัรน บทเรภียนทภีที่
ชนัดเจนกห็คสือวตาเราควรรอคอยการเสดห็จกลนับมาของพระองครดข้วยใจจดจตอเหมสือนกนับทภีที่เจข้าสาวตรงนภีร
แทบจะอดใจรอคอยการกลนับมาของทภีที่รนักของเธอไมตไหว

พซม 2:10-13 ทดซึ่รทกของดดิฉทนไดด้เอห่ยปากพรดกทบดดิฉทนวห่า "ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย เธอจง
ลจกขซทั้นเถอะ คนสวยงามของฉทนเออ๋ย จงมาเถดิด คราวนภีรผถูข้พถูดกลายเปห็นเจข้าบตาวอยตางเหห็นไดข้ชนัด นภีที่
บอกเปห็นนนัยวตาเขากลนับมาในตอนเชข้า เพราะวตาเจข้าสาวของเขายนังนอนอยถูต เขาขอรข้องเธอใหข้มากนับ
เขาในการเดธินทางหนขที่ง

11 ดด้วยวห่า ดรเถดิด ฤดรหนาวลห่วงไปแลด้ว และฝนกป็วายแลด้ว 12 ดอกไมด้ตห่างๆนานากนาลทง
ปรากฏบนพมืทั้นแผห่นดดิน เวลาสนาหรทบวดิหครด้องเพลงมาถซงแลด้ว และเสดยงครของนกเขากป็ไดด้ยดินอยรห่ใน



แผห่นดดินของเรา 13 ตด้นมะเดมืซึ่อกนาลทงบห่มผลดดิบใหด้สจก และเถาองจห่นมดดอกบานอยรห่มทนสห่งกลดิซึ่นหอมฟจด้ง 
ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย จงลจกขซทั้นเถอะ คนสวยงามของฉทนเออ๋ย จงมาเถดิด เจข้าสาวพรรณนาถขงฤดถูใบไมข้ผลธิ
ของปภีเมสืที่อทรุกอยตางเปห็นสภีเขภียวอตอนๆและมวลดอกไมข้ก ทาลนังผลธิบาน ดนังนนัรนเจข้าบตาวจขงมารนับเจข้าสาว
ทภีที่รนักของเขาเพสืที่อเดธินทางไปจากความซขมเศรข้าของฤดถูหนาว

อภีกครนัร งทภีที่ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงการเสดห็จกลนับมาของพระ
ครธิสตรในการรนับขขรนเพสืที่อมารนับเจข้าสาวของพระองครออกไปจากโลกเกตานภีร  การเปรภียบเทภียบฤดถูหนาว
กนับฤดถูใบไมข้ผลธิเปห็นภาพประกอบทภีที่เหมาะสมของความแตกตตางระหวตางโลกเกตานภีร กนับสงตาราศภี
ตตางๆของสวรรครเบสืรองบน

พซม 2:14 โอ แมห่นกเขาของฉทนเออ๋ย แมห่นกเขาตทวทดซึ่อยรห่ในซอกผาในชห่องลทบ
แหห่งเขาชทน ขอใหด้ฉทนไดด้ชมรรปโฉมของเธอหนห่อยเถอะ ขอใหด้ฉทนไดด้ยดินสนาเนดยงของเธอหนห่อย ดด้วย
วห่านนทั้าเสดยงของเธอกป็หวาน และรรปโฉมของเธอกป็งามวดิไล เหห็นไดข้ชนัดวตาผถูข้พถูดคราวนภีรคสือเจข้าบตาวและ
เขาเรภียกเจข้าสาวของเขาวตานกเขาของเขา – บรธิสรุทธธิธ  นตารนักและไรข้เดภียงสา เขาปรารถนาทภีที่จะเหห็น
ความงามของเธอและทภีที่จะไดข้ยธินเสภียงของเธอ อภีกครนัร งทภีที่ในการเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตา เหห็นไดข้ชนัด
วตาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าของเราทรงโหยหาประชาชนของพระองคร นนั ที่นคสือครธิสตจนักร และทรงปภีตธิ
ยธินดภีทภีที่จะไดข้ยธินเสภียงของเราในการอธธิษฐาน

พซม 2:15-17 ในการตอบกลนับตตอเสภียงเรภียกของสามภีของเธอ ชถูลามธิธ (เจข้าสาว
ของซาโลมอน) ตอบกลนับดข้วยเพลงสนัรนๆของคนททานทราองรุตนซขที่งเธออาจไดข้เรภียนมาจากครอบครนัว
ของเธอทภีที่เปห็นเจข้าของสวนองรุตนหลายแหตง (เพลงซาโลมอน 1:6) จงจทบสจนทขจดิทั้งจอกมาใหด้เรา คมือ
สจนทขจดิทั้งจอกตทวเลป็กทดซึ่ทนาลายสวนองจห่น เพราะวห่าสวนองจห่นของเรากนาลทงมดดอกชห่อแลด้ว" เพลงสนัรนๆ
บทนภีร เปห็นคทาตอบแบบบทกวภีของเธอใหข้ทภีที่รนักของเธอมารนับเธอไป เธอบอกเปห็นนนัยถขงความอตอน
โยนของความรนักของเธอทภีที่รอคอยเขาอยถู ตเมสืที่อเธอเตสือนใหข้เขาระลขกถขงผลองรุตนอตอนๆของเธอทภีที่รอ
คอยเขาอยถูต การใชข้คทาพหถูพจนร เรา อาจหมายถขงตนัวเธอและเหลตาสาวใชข้ของเธอ (การทภีที่เธอกลตาวถขง
พวกสรุนนัขจธิรงจอกทภีที่ททาลายเถาองรุตนตตางๆในสวนองรุตนหนขที่ง – ซขที่งพวกมนันกห็กระททา – อาจเปห็นวธิธภีของ



เธอในการกลตาววตาเธอรถูข้วตาเธอจะเขข้าไปสอดแทรกในการลตาสนัตวรของเขา แตตเธอกห็ปรารถนาทภีที่จะ
มาอยถูตดภี)

16 ทดซึ่รทกของดดิฉทนเปป็นกรรมสดิทธดิดิ์ของดดิฉทน และตทวดดิฉทนกป็เปป็นของเขา เขากนาลทงเลดทั้ยงฝรง
สทตวย์ของเขาทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว ชถูลามธิธทวนซทราการกลตาวยสืนยนันนภีรดข้วยใน 6:3 ไมตเพภียงมภีภาพอนัน
งดงามของหนรุตมสาวคถูตหนขที่งทภีที่ตกหลรุมรนักกนันอยตางหนัวปนักหนัวปทาเทตานนัรน แตตมภีภาพทภีที่นตารนักของพระ
ครธิสตรและครธิสตจนักรดข้วย พระองครทรงเปห็นของเราและเราเปห็นของพระองคร เราเปห็นประชาชน
ของพระองครและพระองครทรงเปห็นองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเรา เธอเปรภียบ
ทภีที่รนักของเธอวตาเปห็นเหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขที่งทภีที่กธินหญข้าอยถูตทตามกลางมวลดอกไมข้ปตาบนเทสือกเขา 
เหห็นไดข้ชนัดถขงความชสืที่นชมของเธอทภีที่มภีตตอสามภีของเธอ บทเรภียนสทาหรนับทนัรงชภีวธิตสมรสในทางโลก
และในสวรรครกห็ปรากฏชนัดเจน เจข้าสาวควรชสืที่นชมสามภีของเธอ ชภีวธิตสมรสทภีที่เปห็นแบบนนัรนกห็มภีความ
สรุข

17 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า จนเวลาเยป็น และเงาหมดไปแลด้ว ขอเธอเปป็นดทซึ่งละมทซึ่งหรมือกวางหนจห่มทดซึ่
เทมือกเขาเบเธอรย์เถดิด พรข้อมกนับบทกวภีทภีที่เกสือบจะโจตงแจข้ง เจข้าสาวทภีที่รอคอยอยถูตรข้องเรภียกกวางหนรุตมผถูข้
โอตอตาตระการของเธอใหข้หนันออกมาหาเธอเพสืที่อคข้างคสืนและเปห็นเหมสือนกวางหนรุตมกนับกวางสาวของ
มนัน บางคนเชสืที่อวตาเทสือกเขาเบเธอรรคสือเทสือกเขาแหตงเบธเอล

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 3: บทนขีนี้พรรณนาตอนแรกถซงเจว้าสาวทขีชื่โหยหาเจว้าบว่าวของ
เธอ จากนนันี้นมขีสงว่าราศขีของเจว้าบว่าวทขีชื่กลนับมารนับเจว้าสาวของเขา ในเรสืชื่องเลว่าเปรขียบเทขียบทขีชื่ใหญว่กวว่า
ของพระครชิสตต์และครชิสตจนักร การประยสุกตต์ใชว้กป็ถรูกใชว้กนับครชิสตจนักรทขีชื่โหยหาการเสดป็จกลนับมา
ขององคต์พระผรูว้เปป็นเจว้าทขีชื่จากไปของเธอและความปขีตชิยชินดขีเมสืชื่อพระองคต์เสดป็จกลนับมา

พซม 3:1-5 ยามราตรดกาลเมมืซึ่อดดิฉทนนอนอยรห่ดดิฉทนมองหาเขาผรด้นททั้นทดซึ่ดวงใจของ
ดดิฉทนรทกใครห่ ดดิฉทนมองหาเขา แตห่หาไดด้พบไมห่ เรสืที่องราวตรงนภีรถถูกเลตาเกภีที่ยวกนับการทภีที่เจข้าบตาวไดข้เดธิน
ทางจากไปดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตไดข้ถถูกบรรยายไวข้ ขณะเดภียวกนันทภีที่บข้าน เจข้าสาวของเขากห็โหยหาการก



ลนับมาของเขา ขณะทภีที่เธอนอนอยถูตบนเตภียงตามลทาพนัง เธอกห็โหยหาทภีที่รนักของเธอ แนตนอนวตาเรสืที่องเลตา
ตรงนภีร เปห็นภาพเปรภียบถขงการเสดห็จกลนับไปยนังสวรรครของพระครธิสตรและการทภีที่ครธิสตจนักรโหยหา
การเสดห็จกลนับมาของพระองคร

2 "บทดนดทั้ดดิฉทนจะลจกขซทั้น แลด้วจะเทดซึ่ยวไปในเมมืองใหด้ตลอดไป ตามถนนและลานเมมือง ดดิฉทน
จะแสวงหาเขาผรด้นททั้นทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทกใครห่" ดดิฉทนมองหาเขา แตห่หาไดด้พบไมห่ 3 พวกพลตระเวน
ทดซึ่ลาดตระเวนในเมมืองนททั้นไดด้พบดดิฉทน แลด้วดดิฉทนถามเขาวห่า "ทห่านเหป็นเขาผรด้นททั้นทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทก
ใครห่ไหม" ดนังนนัรนเจข้าสาวจขงลรุกขขรนและออกไปในนครนนัรนตอนกลางคสืนเพสืที่อตามหาทภีที่รนักของเธอ 
ทนันใดนนัรนพวกเจข้าหนข้าทภีที่ๆลาดตระเวนนครนนัรนตอนกลางคสืน (นนัที่นคสือ พวกยาม) จขงพบเธอและเธอ
ไตตถามวตาพวกเขาไดข้เหห็นสามภีของเธอหรสือไมต

4 พอดดิฉทนผห่านพลตระเวนพด้นมาหนห่อยเดดยว ดดิฉทนกป็พบเขาผรด้นททั้นทดซึ่ดวงใจของดดิฉทนรทกใครห่ 
ดดิฉทนจทบตทวเขากจมไวด้แนห่น และไมห่ยอมปลห่อยใหด้เขาหลจดไปเลย จนดดิฉทนพาเขาใหด้เขด้ามาในเรมือน
ของมารดาดดิฉทน และใหด้เขด้ามาในหด้องของผรด้ทดซึ่ใหด้ดดิฉทนไดด้ปฏดิสนธดิ หลนังจากนนัรนไมตนานเจข้าสาวกห็พบ
คถูตสมรสของเธอและสวมกอดเขาและอข้อนวอนเขาใหข้กลนับไปบข้านพรข้อมก นับเธอ ในเรสืที่องเลตาเปรภียบ
เทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา มภีภาพหนขที่งทภีที่นตารนักของครธิสตจนักรทภีที่รนักการปรากฏของพระองครและการกลนับ
บข้านพรข้อมกนับพระครธิสตร

5 โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉทนขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณตห่อละมทซึ่งหรมือกวาง
ตทวเมดยในทจห่งวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้าหรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉทนใหด้ตมืซึ่นกระตมือขซทั้นจนกวห่าเขาจะ
จจใจแลด้ว อาจหมายถขงเหลตาเพสืที่อนเจข้าสาวของเธอหรสือสาวใชข้ประจทาบข้านของเธอ เจข้าสาวจขงขอรข้อง
คนเหลตานภีรมธิใหข้รบกวนสามภีทภีที่รนักของเธอในตอนเชข้า เขาสมควรไดข้นอนตสืที่นสาย ความหมายของ
ละมนั ที่งและกวางตนัวเมภียในทรุตงอาจหมายถขงเหยสืที่อทภีที่สามภีหนรุตมของเธอชอบลตา ความหมายทภีที่อาจถถูกสสืที่อ
ตรงนภีรกห็คสือ การไมตปลรุกเจข้าบตาวใหข้ตสืที่นเพสืที่อบอกวตาเปข้าหมายดภีๆอยถูตแถวนภีร  ดถูความเหห็นสทาหรนับ 2:7 
ดข้วย



พซม 3:6 ผรด้ใดหนอทดซึ่กนาลทงขซทั้นมาจากถดิซึ่นทจรกทนดารดรประดจจเสาควทน หอมไป
ดด้วยกลดิซึ่นมดยอบและกนายาน ทนาดด้วยบรรดาเครมืซึ่องหอมของพห่อคด้า เจข้าสาวพถูดอภีกครนัร ง โดยกลตาวถขง
สามภีหนรุตมของเธอทภีที่กลนับมาบข้านจากการเดธินทางหนขที่ง เหห็นไดข้ชนัดวตาเธอพรรณนาถขงการมาของเขา
วตาโอตอตาตระการ นอกจากนภีร เขายนังกลนับบข้านมาหาเจข้าสาวของเขาพรข้อมกนับกลธิที่นหอมของโคโลญ
จนร ซขที่งททาใหข้เขายธิที่งมภีเสนตหรตตอภรรยาของเขามากขขรนไปใหญต อภีกครนัร งทภีที่นภีที่เปห็นภาพเปรภียบถขงการ
เสดห็จกลนับมาของพระครธิสตรเพสืที่อมารนับเจข้าสาวของพระองครในการรนับขขรนของครธิสตจนักร

พซม 3:7-11 ดรเถดิด เปป็นพระวอของซาโลมอน หด้อมลด้อมมาดด้วยทแกลด้วทหาร
หกสดิบคน เปป็นทแกลด้วทหารคนอดิสราเอล 8 เขาทททั้งหลายถมือดาบและเปป็นผรด้ชนานาญศซก เขาทจกคน
เหนป็บดาบไวด้ทดซึ่ตด้นขาของตน เพราะเกรงภทยในราตรดกาล เจข้าสาวพรรณนาตตอไปถขงความโอตอตา
ตระการของหข้องนอนในพระราชวนังของสามภีของเธอและราชองครนักษรผถูข้ปกปข้องมนัน ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงเหลตาพลโยธาทถูตสวรรครทภีที่เฝข้าดถูแลประชาชนของพระเจข้า
และกธิจการงานตตางๆของพวกเขาในระหวตางนภีร  ดถู เพลงสดรุดภี 91:11

9 กษทตรดิยย์ซาโลมอนสรด้างพระวอสนาหรทบพระองคย์ ดด้วยไมด้มาจากเลบานอน 10 พระองคย์
ทรงทนาเสาพระวอนททั้นดด้วยเงดิน แทห่นประททบทนาดด้วยทองคนา และยดซึ่ภรห่ลาดดด้วยผด้าสดมห่วง ขด้างในพระ
วอนททั้นบจไวด้ดด้วยความรทกโดยบจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็ม เจข้าสาวยนังพรรณนาถขงรถรบทภีที่อลนังการและ
หรถูหราทภีที่ซาโลมอนไดข้ททาไวข้สทาหรนับตนัวเขาเองและเธอดข้วย การทภีที่มนันถถูกบรุไวข้ดข้วยความรนักกห็มภีความ
หมายวตามนันถถูก ‘ประดธิษฐร’ ขขรนดข้วยความรนัก – ทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของเขา

การกลตาวถขงเหลตา “บรุตรสาวแหตงเยรถูซาเลห็ม” ในบรธิบทนภีรอาจหมายถขงการทภีที่กษนัตรธิยรจนัดหา
เสบภียงไวข้สทาหรนับเหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาวทภีที่คอยดถูแลเธอดข้วยแมข้ในขณะเดธินทาง พวกเธอไดข้นนั ที่ง
ราชรถอนันหรถูหราดข้วยขณะทภีที่พวกเธอเดธินทางกนับพระราชธินภี ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา 
เหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาวอาจเปห็นอธิสราเอลทภีที่เชสืที่อ ดถูคทาอรุปมาเรสืที่องสาวพรหมจารภีสธิบคนนนัรนในมนัทธธิว 
25:1 การบอกเปห็นถขงสงตาราศภีตตางๆของการอาศนัยอยถูตกนับพระมหากษนัตรธิยรในอาณาจนักรยรุคพนันปภีกห็ถถูก
สสืที่อเชตนกนัน



11 โอ บจตรสาวแหห่งศดิโยนเออ๋ย จงออกไป ไปดรกษทตรดิยย์ซาโลมอนเถดิด ทรงมงกจฎซซซึ่งพระราช
ชนนดไดด้สวมใหด้ ในวทนทดซึ่พระองคย์ไดด้ทรงอภดิเษกสมรสนททั้น ในวทนเมมืซึ่อพระททยของพระองคย์ทรงเบดิก
บานอยรห่ อภีกครนัร งทภีที่เจข้าสาวเรภียกเหลตาสาวใชข้ของเธอ นนัที่นคสือเหลตาบรุตรสาวแหตงศธิโยนใหข้ดถูสามภีของ
เธอในสงตาราศภีของเขา “มงกรุฎซขที่งพระราชชนนภีไดข้สวมใหข้ ในวนันทภีที่พระองครไดข้ทรงอภธิเษกสมรส
นนัรน” อาจหมายถขงธรรมเนภียมหนขที่งของพวกยธิวทภีที่สวมมงกรุฎแหตงการสมรสบนศภีรษะของคถูตบตาวสาว
ในวนันอภธิเษกสมรส (ตามทภีที่ John Gill ไดข้กลตาวไวข้) นภีที่หมายถขงความชสืที่นชมยธินดภีและสงตาราศภีของ
กษนัตรธิยรในวนันอภธิเษกสมรสของเขา อภีกครนัร งทภีที่เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตายตอมหมายถขงงานเลภีรยง
อภธิเษกสมรสของพระเมษโปดก ดถู วธิวรณร 19:9

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 4:  ขณะทขีชื่เนสืนี้อหาสว่วนใหญว่ของหนนังสสือเลว่มนขีนี้เปป็นความเหป็น
ในเชชิงชสืชื่นชมของเจว้าสาวทขีชื่มขีตว่อสามขีของเธอ คราวนขีนี้เจว้าบว่าวพรูดถซงเจว้าสาวของเขาบว้าง ขว้อสสุดทว้าย
วกกลนับไปยนังเจว้าสาวทขีชื่พรูดเพขียงสนันี้นๆ

พซม 4:1-5 ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย ดรเถดิด เธอชห่างสวยงาม ดรซด เธอสวยงาม ดวงตา
ของเธอดทงนกเขาอยรห่ในผด้าคลจม ผมของเธอดจจฝรงแพะทดซึ่เคลมืซึ่อนมาตามเนดินลาดภรเขากดิเลอาด 2 ซดซึ่
ฟทนของเธอดทงฝรงแกะตทวเมดยทดซึ่กนาลทงจะตทดขน เพดิซึ่งขซทั้นมาจากการชนาระลด้าง มดลรกแฝดตดิดมาทจกตทว 
และหามดตทวใดเปป็นหมทนไมห่ เหห็นไดข้ชนัดถขงความชสืที่นชมของเจข้าบตาวทภีที่มภีตตอเจข้าสาวผถูข้นตารนักและสงตา
งามของเขา

3 รดิมฝดปากของเธอแดงดจจดด้ายสดครทซึ่ง และคนาพรดของเธอกป็งดงาม ขมทบของเธอเหมมือนผล
ททบทดิมผห่าซดกอยรห่ในผด้าคลจม 4 ลนาคอของเธอดจจปด้อมของดาวดิดทดซึ่ไดด้กห่อสรด้างไวด้เพมืซึ่อเกป็บเครมืซึ่องอาวจธ 
มดดททั้งพทนหนซซึ่งแขวนไวด้ ทททั้งหมดเปป็นโลห่ของทแกลด้วทหาร เจข้าบตาวพรรณนาตตอไปถขงความงามดข้าน
รตางกายของเจข้าสาวของเขา การทภีที่เขาพถูดถขงคอของเธอวตาเปห็นเหมสือนปข้อม (หอคอย) แมข้เปห็นคทา
พรรณนาทภีที่มภีลนักษณะเปห็นเพศชาย กห็เปห็นวธิธภีของเขาในการพรรณนาถขงความสงตางามของรถูปกาย
ของเธอ (คทาทภีที่แปลวตา คนาพรด (มชิดบอวรต์) อาจหมายถขงปากของเธอ)



5 ถทนทททั้งสองของเธอเหมมือนลรกละมทซึ่งสองตทวซซซึ่งเปป็นละมทซึ่งฝาแฝดทดซึ่กนาลทงหากดินใน
ทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว เจข้าบตาวหลงใหลไปกนับความงามอนันทรงเสนตหรของหนข้าอกของภรรยาของ
เขา โดยเปรภียบพวกมนันวตาเปห็นเหมสือนลถูกละมนั ที่งฝาแฝดทภีที่งามสงตาขณะทภีที่พวกมนันหากธินอยถูต ในเรสืที่อง
เลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา ความหลงใหลของเจข้าบตาวทภีที่มภีตตอคถูตสมรสของเขากห็สสืที่อถขงความรนัก
ใครตอนันอตอนโยนทภีที่พระครธิสตรทรงมภีและจะทรงมภีใหข้แกตเจข้าสาวของพระองคร นนั ที่นคสือครธิสตจนักร เมสืที่อ
พระองครเสดห็จกลนับมารนับเธอ

พซม 4:6-7 จนเวลาเยป็นและเงาหมดไปแลด้ว ฉทนจะไปยทงภรเขามดยอบและยทง
เนดินเขากนายาน เจข้าบตาวชสืที่นชมเจข้าสาวของตนตตอไปขณะทภีที่เขาทนัรงสองใชข้เวลาคสืนนนัรนดข้วยกนัน ใน
ตอนเชข้า เขาพถูดถขงการออกไปในเทสือกเขาแหตงมดยอบและกทายาน เราควรระลขกวตาซาโลมอน
สรข้างพระราชวนังแหตงหนขที่งในเลบานอนสทาหรนับเจข้าสาวของเขา ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:12 คทาฮภีบรถูทภีที่
แปลวตากทายานคสือ เลโบนอวต์ (นนัที่นคสือ เลบานอน) นนักประวนัตธิศาสตรรหลายทตานเลตาวตาปตาในสมนัยแรก
เรธิที่มของเลบานอนมภีกลธิที่นหอมแบบธรรมชาตธิของกทายาน ซขที่งเปห็นนทราหอมแบบตะวนันออก ซาโลม
อนจขงอาจกทาลนังกลตาวถขงการทภีที่ในตอนเชข้า เขาชอบกลนับไปยนังเทสือกเขาทภีที่อยถู ตตธิดกนันเพสืที่อลตาสนัตวรเพธิที่ม
อภีก

7 ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย เธอชห่างงามสะพรทซึ่งไปทททั้งนททั้น ในตทวเธอจะหาตนาหนดิสทกนดิดกป็ไมห่มด เจข้า
บตาวพถูดถขงความงามฝตายรตางกายและความบรธิสรุทธธิธ ดข้านศภีลธรรมของเจข้าสาวของเขา ในเรสืที่องเลตา
เปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงการทภีที่เจข้าสาวของพระมหากษนัตรธิยรไดข้ถถูกททาใหข้ขาวกวตา
หธิมะแลข้วผตานทางครุณสมบนัตธิในการชทาระลข้างใหข้สะอาดหมดจดของพระโลหธิตทภีที่ถถูกททาใหข้ไหล
ออกของพระเมษโปดก

พซม 4:8-15 จงจากเลบานอนไปกทบฉทนเถดิด เจด้าสาวของฉทนจอ๋า จงจากเลบานอน
ไปกทบฉทนนะ ใหด้มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขาเสนดรย์ และยอดเขาเฮอรย์โมน จากถนทั้า
ราชสดหย์ จากเขาเสมือดาว เหห็นไดข้ชนัดวตาซาโลมอนและเจข้าสาวของเขาไดข้อยถู ตทภีที่พระราชวนังฤดถูรข้อน
ของพวกเขาในเทสือกเขาแหตงเลบานอน (ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:12 อภีกครนัร ง) อามานาเปห็นภถูเขาลถูกหนขที่ง



ในภถูมธิภาคนนัรน เสนขีรต์ เปห็นคทาภาษาอาโมไรตรทภีที่ใชข้เรภียก เฮอรต์โมน ซขที่งเปห็นภถูเขาลถูกทภีที่สถูงทภีที่สรุดใน
ภถูมธิภาคนนัรนบนชายขอบดข้านทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของเลบานอนและอยถู ตตธิดกนับกาลธิลภี ดนังนนัรน
กษนัตรธิยรจขงเชธิญชวนเจข้าสาวของเขาใหข้มารตวมเดธินทางไปดข้วยกนันกนับเขา

9 นด้องสาวของฉทนจอ๋า นด้องไดด้ปลด้นเอาดวงใจของพดซึ่ไปเสดยแลด้วละ เจด้าสาวของฉทนเออ๋ย เจด้า
ไดด้ปลด้นเอาดวงใจของฉทนไปดด้วยการชายตาเพดยงแวบเดดยวเทห่านททั้น ดด้วยสรด้อยคอสายเดดยวของเจด้า 
10 นด้องสาวของฉทนจต๊ะ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า ความรทกของเธอชห่างหวานเสดยนดซึ่กระไร ความรทกของ
เธอนททั้นชห่างหวานกวห่านนทั้าองจห่น และกลดิซึ่นนนทั้ามทนของเธอชห่างหอมกวห่าเครมืซึ่องเทศทททั้งหลาย เจข้าบตาว
พถูดจาโอข้โลมปฏธิโลมในหถูของเจข้าสาวของเขาตตอไป เขาเรภียกเธอวตานข้องสาวของเขา แมข้บรธิบท
กลตาวชนัดเจนวตาเธอเปห็นภรรยาของเขา อยตางแรกอาจเปห็นคทาเรภียกทภีที่ใชข้เรภียกคถูตสมรสของเขา เหห็นไดข้
ชนัดถขงความชสืที่นชมของเขาทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของเขา

11 โอ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า รดิมฝดปากของเธอเสมมือนนนทั้าผซทั้งกนาลทงจะหยดยด้อย นนทั้าผซทั้งและนนทั้านม
อยรห่ใตด้ลดิทั้นของเธอ กลดิซึ่นเสมืทั้อผด้าของเธอหอมดจจกลดิซึ่นมาจากเลบานอน เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวของเขาตตอ
ไปวตาเขาชสืที่นชมความงามของเธออยตางไร เขาหลงใหลในตนัวเธออยตางหนัวปนักหนัวปทา

12 เจด้าสาวของฉทนเออ๋ย นด้องสาวของฉทนเปรดยบประดจจสวนสงวน ดจจอจทยานทดซึ่หวงหด้ามไวด้
และดจจนนทั้าพจทดซึ่ถรกประททบตราไวด้ 13 ผลดิตผลของเธอดจจสวนตด้นททบทดิม อดกทททั้งผลไมด้อทนโอชาอยห่า
งอมืซึ่นๆ อดกทททั้งเทดยนขาวและแฝกหอม 14 ตด้นแฝกหอมและตด้นฝรทซึ่น ตด้นตะไครด้และอบเชย อดกทททั้ง
บรรดาตด้นไมด้สนาหรทบทนากนายานคมือตด้นมดยอบและตด้นกฤษณา อดกทททั้งเครมืซึ่องหอมชททั้นเยดซึ่ยมทททั้งสดิทั้น เจข้า
บตาวเปรภียบภรรยาผถูข้นตารนักของเขาวตาเปห็นเหมสือนอรุทยานทภีที่สวยงาม และนตาทขที่งในเรสืที่องรถูปลนักษณรของ
มนัน กลธิที่นหอมของมนัน และผลไมข้อนันมภีคตาทภีที่เตธิบโตอยถูตในมนัน

15 ตทวเธอประดจจดทงนนทั้าพจในอจทยาน ประดจจบห่อนนทั้าแหห่งชดวดิต และประดจจลนาธารไหลจาก
เลบานอน ในคทาเปรภียบเปรยของสวนแหตงนภีรซขที่งถถูกเรธิที่มตข้นขข้างบน เจข้าบตาวยนังพรรณนาถขงนทราพรุและ
บตอนทราพรุตตางๆทภีที่อยถูตทตามกลางสวนนนัรนดข้วย ภาพเปรภียบของสวนนภีร เปห็นภาพของความชสืที่นชมทภีที่เจข้า



บตาวมภีตตอเจข้าสาวผถูข้นตารนักและงามสงตาของเขา เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากห็คสือ ความรนักอนัน
ยธิที่งใหญตทภีที่พระครธิสตรไดข้ทรงรนักครธิสตจนักรและไดข้ทรงหลนั ที่งพระโลหธิตของพระองครเองเพสืที่อมนัน

พซม 4:16 โอ ลมเหนมือเออ๋ย จงตมืซึ่นขซทั้นเถดิด ลมใตด้เออ๋ย จงพทดมาเถดิด จงพทดโชย
สวนของดดิฉทน เพมืซึ่อของหอมในสวนนททั้นจะหอมฟจด้งออกไป ขอใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทนเขด้ามาในสวนของ
เขา และรทบประทานผลไมด้อทนโอชาเถดิด ขณะทภีที่บทนภีรปธิดทข้าย เจข้าสาวกห็ตอบกลนับคทาชสืที่นชมของสามภี
ของเธอ เธอเชธิญชวนลมเหนสืออนันเยห็นสบายและลมใตข้ทภีที่อรุ ตนและอตอนโยนใหข้พนัดโชยสวนแหตง
ความรนักของพวกเขา เมสืที่อลมเยห็นๆเหลตานนัรนพนัดผตานตข้นไมข้หอมตตางๆทภีที่ถถูกปลถูกไวข้ในสวนนนัรน กลธิที่น
หอมของพวกมนันกห็จะปรากฏชนัดเจน เธอจขงเชธิญชวนทภีที่รนักของเธอใหข้มายนังสวนแหตงความรนักของ
พวกเขาเพสืที่อทภีที่จะใชข้เวลากนับเธอ

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 5: ในลนักษณะทขีชื่คลว้ายคลซงกนับบททขีชื่ 3 เจว้าบว่าวจากไป
ชนัชื่วคราวและเจว้าสาวรอคอยและโหยหาการกลนับมาของเขา และเธอขอพวกสาวใชว้ของเธอใหว้ชว่วย
เธอตามหาเขา บทนขีนี้ปชิดทว้ายดว้วยการทขีชื่เจว้าสาวเอว่ยเพลงประสานเสขียงอขีกบทเพสืชื่อยกยว่องสรรเสรชิญ
สามขีทขีชื่รนักของเธอ

พซม 5:1 นด้องสาวของฉทนจต๊ะ เจด้าสาวของฉทนจอ๋า ฉทนเขด้ามาในสวนของฉทน
แลด้วนะ ฉทนมาเกป็บเอามดยอบของฉทนพรด้อมกทบไมด้สดเสดยดของฉทนแลด้ว ฉทนรทบประทานรวงผซทั้งกทบ
นนทั้าผซทั้งของฉทนแลด้ว ฉทนดมืซึ่มนนทั้าองจห่นกทบนนทั้านมของฉทนแลด้ว โอ สหายทททั้งหลาย จงรทบประทานและจง
ดมืซึ่มเถดิด โอ ทห่านผรด้เปป็นทดซึ่รทกเออ๋ย จงดมืซึ่มใหด้อดิซึ่มหนนาเถดิด ในบททภีที่แลข้ว เจข้าบตาวไดข้พรรณนาเจข้าสาวของ
เขาและชภีวธิตสมรสของพวกเขาวตาเปห็นเหมสือนกนับสวนแหตงหนขที่งทภีที่สวยงาม เธอจขงชวนเขาใหข้เขข้ามา
ในสวนนนัรน

คราวนภีรพรข้อมกนับคทาพถูดเปรภียบเทภียบตตอไป (อาจเพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงการโจตงแจข้ง) เจข้าบตาว
พรรณนาถขงการเขข้าสถูตความเพลธิดเพลธินแหตงสวนของเขา –ภรรยาทภีที่รนักของเขา เขาพรรณนาถขงการ
ทภีที่พวกเขาพบกนับภาพเปรภียบอนันนตาอภธิรมยรตตางๆของนทราผขรง นทร าองรุตนและนทราหอม เขาจขงชนักชวน



เพสืที่อนๆของเขาใหข้มารตวมวงดข้วย (อาจพรข้อมกนับภรรยาของพวกเขาดข้วย) ในความเพลธิดเพลธินอนัน
บรธิสรุทธธิธ ของการรตวมสนธิทแหตงชภีวธิตสมรส ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา มภีการบอกเปห็นนนัย
ถขงความเพลธิดเพลธินอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระครธิสตรและครธิสตจนักรของพระองครในยรุคพนันปภี ทภีที่ปรากฏ
ชนัดเจนกห็คสือพระพรบนโลกนภีรของชภีวธิตสมรสรวมถขงพระพรชนั ที่วนธิรนันดรรของการเปห็นหนขที่งเดภียวกนับ
พระครธิสตรตลอดไป

พซม 5:2-5 ดดิฉทนหลทบแลด้ว แตห่ใจของดดิฉทนยทงตมืซึ่นอยรห่ คมือมดเสดยงเคาะของทดซึ่รทก
ของดดิฉทนพรดวห่า "นด้องสาวจอ๋า ทดซึ่รทกของฉทนจอ๋า เปดิดประตรใหด้ฉทนซดิจต๊ะ แมห่นกเขาของฉทนจต๊ะ แมห่คน
งามหมดจดของฉทนจอ๋า เพราะศดรษะของฉทนกป็ถรกนนทั้าคด้างชมืทั้น และเสด้นผมของฉทนกป็ชจห่มดด้วยละอองนนทั้า
ฟด้าแหห่งราตรดกาล" 3 ดดิฉทนเปลมืทั้องเสมืทั้อของดดิฉทนออกเสดยแลด้ว ดดิฉทนจะสวมกลทบเขด้าไปอดกอยห่างไรไดด้ 
ดดิฉทนลด้างเทด้าของดดิฉทนแลด้ว ทนาไมจะใหด้เทด้าของดดิฉทนกลทบเปมืทั้อนไปอดกเลห่า 4 ทดซึ่รทกของดดิฉทนสอดมมือ
ของเขาเขด้ามาทางรรประตร และใจดดิฉทนกป็กระสทนถซงเขา 5 ดดิฉทนลจกขซทั้นไปเปดิดประตรใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทน 
และมมือของดดิฉทนทนาใหด้มดยอบหยด และนดิทั้วของดดิฉทนทนาใหด้นนทั้ามดยอบยด้อยบนลรกสลทกกลอน จาก
นนัรนเจข้าสาวเรธิที่มเลตาถขงเหตรุการณรตอนหนขที่งทภีที่สามภีของเธอกลนับบข้านดขกคสืนหนขที่งและเคาะประตถูบข้าน
ของพวกเขา เขารข้องเรภียกเธอใหข้เปธิดประตถูและเธอกห็มาพรข้อมกนับใจจดจตอทภีที่จะไดข้เจอเขา นอกจาก
นภีร เธอยนังใสตนทร าหอมเพสืที่อพบกนับทภีที่รนักของเธอและเตรภียมพรข้อมทภีที่จะปลดกลอนประตถู

พซม 5:6-7 ดดิฉทนเปดิดประตรใหด้ทดซึ่รทกของดดิฉทน แตห่ทดซึ่รทกของดดิฉทนกลทบไปเสดยแลด้ว 
เมมืซึ่อเขาพรด จดิตใจดดิฉทนมทวตกตะลซง ดดิฉทนแสวงหาเขา แตห่ดดิฉทนหาเขาไมห่พบ ดดิฉทนรด้องเรดยกเขา แตห่
เขามดิไดด้ขานตอบ กระนนัรนเมสืที่อเจข้าสาวทภีที่ตสืที่นเตข้นเหลสือเกธินปลดกลอนประตถูและเปธิดประตถูนนัรนเพสืที่อ
เจอกนับสามภีของเธอ เขากห็จากไปแลข้ว ใจเธอสลดเลยทภีเดภียว เธอไมตรถูข้วตาเกธิดอะไรขขรน เธอรข้องเรภียก
หาเขา แตตกห็หาเขาไมตพบ (บางทภีเขาอาจถถูกเบภีที่ยงเบนความสนใจโดยกธิจธรุระเรตงดตวนซขที่งตามมาทนัน
เขาทภีที่หนข้าบข้านของเขา) อภีกครนัร งทภีที่ภาพเปรภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตาอาจหมายถขงครธิสตจนักรทภีที่แสวงหาการ
เสดห็จกลนับมาของพระองครผถูข้เปห็นเจข้าบตาวของเธอ เหมสือนทภีที่อนัครทถูตยอหรนรข้องออกมาวตา “พระเยซถู
เจข้า ขอใหข้เปห็นเชตนนนัรน เชธิญเสดห็จมาเถธิด”



7 พลตระเวนทดซึ่ลาดตระเวนในเมมืองไดด้พบดดิฉทน เขาตดดดิฉทน เขาทนาใหด้ดดิฉทนบาดเจป็บ พล
ตระเวนรทกษากนาแพงเมมืองฉกชดิงเอาผด้าคลจมตทวจากดดิฉทนไป เจข้าสาวทภีที่ใจเสภียออกไปในนครนนัรนใน
ตอนกลางคสืน กระนนัรนขณะทภีที่เธอทตองไปตามทข้องถนนเพสืที่อมองหาเจข้าบตาวของเธอ เธอกห็เจอะกนับ
พวกพลตระเวน (นนัที่นคสือ พวกทหารยามและผถูข้ดถูแลก ทาแพงนคร) ในความมสืด พวกเขาจทาเธอไมตไดข้
วตาเปห็นพระราชธินภีและคธิดวตาเธอเปห็นผถูข้หญธิงใจแตกคนหนขที่ง ดนังนนัรนพวกเขาจขงปฏธิบนัตธิกนับเธออยตาง
ทารรุณ

พซม 5:8-9 โอ บจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉทนขอใหด้พวกเธอปฏดิญาณวห่า ถด้า
เธอคนใดไดด้พบทดซึ่รทกของดดิฉทน เธอจะรทบปากบอกเขาวห่า ดดิฉทนปห่วยเปป็นโรครทก บางทภีอาจกลนับมา
บข้านแลข้วตอนนภีร  เจข้าสาวทภีที่หวาดกลนัวตนัวสนัที่นจขงปลรุกเหลตาสาวใชข้ของเธอและสนัที่งพวกเธอใหข้ออกไป
ตามหาทภีที่รนักของเธอ เธอสนัที่งพวกเธอวตา เมสืที่อพบเขาแลข้ว ใหข้บอกเขาวตาเธอปตวยเปห็นโรครนักถขงเขา 
ความหมายกห็คสือวตาเธอปตวยเพราะความรนักของเธอทภีที่มภีตตอเขาและเศรข้าใจทภีที่เขาไมตไดข้กลนับมาบข้าน 
ความรนักของเธอทภีที่มภีตตอทภีที่รนักของเธอกห็ทรุตมเทจรธิงๆ

ในการตอบกลนับ พวกสาวใชข้ทภีที่งนัวเงภียอยถู ตของเธอกห็ตอบไปวตา 9 โอ แมห่สาวงามลนทั้าเลดิศใน
ทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ ครห่รทกของเธอนททั้นวดิเศษอะไรไปกวห่าครห่รทกของใครๆ ครห่รทกของเธอนททั้นวดิเศษอะไรไป
กวห่าครห่รทกของใครอมืซึ่นหรมือ เธอจซงไดด้มาใหด้พวกฉทนปฏดิญาณใหด้เชห่นนททั้น แนตนอนวตาหงรุดหงธิดและ
งนัวเงภียเพราะถถูกปลรุกใหข้ตสืที่นกลางดขก พวกสาวใชข้ของเธอจขงบตนวตา ทภีที่รนักของเธอมภีอะไรพธิเศษ
นนักหนา อะไรททาใหข้เขาสทาคนัญกวตาคนอสืที่นๆ เหห็นไดข้ชนัดวตาพวกเธอไมตไดข้มภีความกระตสือรสือรข้นแบบ
นายหญธิงของตนทภีที่จะออกไปตามหาเจข้าบตาวของเธอ

พซม 5:10-16 ในการตอบกลนับแกตพวกสาวใชข้ทภีที่ไมตคตอยกระตสือรสือรข้นของเธอ เจข้า
สาวเรธิที่มพรรณนาเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับสามภีทภีที่รนักของเธอใหข้พวกเธอฟนัง ทดซึ่รทกของดดิฉทนผดิวเปลห่งปลทซึ่งอม
เลมือด เขาเปป็นเอกในทห่ามกลางหมมืซึ่นคน ความคธิดตรงนภีรบอกเปห็นนนัยวตาซาโลมอนมภีผธิวขาว สทาหรนับ
สภีแทนซขที่งเปห็นสภีผธิวปกตธิของชาวตะวนันออกกลาง (ซขที่งตรงขข้ามกนับคตานธิยมของชาวตะวนันตกสมนัย
ใหมต) ความงามของทภีที่รนักของเธอจขงนตาดขงดถูดเปห็นพธิเศษ



11 ศดรษะของเขาดทงทองคนาเนมืทั้อดด ผมของเขาหยดิกและดนาเหมมือนนกกา 12 ตาของเขา
เปรดยบเหมมือนตานกเขาทดซึ่รดิมหด้วยอาบนนทั้านม และจทบอยรห่ทดซึ่รดิมกระแสนนทั้าเตป็มฝทซึ่ง 13 แกด้มของเขา
เหมมือนอยห่างลานปลรกไมด้สดเสดยด สห่งกลดิซึ่นหอมหวน รดิมฝดปากของเขาเหมมือนดอกบทวหยดนนทั้า
มดยอบ 14 มมือของเขาดจจวงแหวนทองคนาอทนประดทบดด้วยพลอยเขดยว ทด้องของเขาดจจเสางาชด้าง
และประดทบดด้วยไพทรรยย์ 15 ขาของเขาดจจเสาหดินอห่อนตททั้งบนฐานเสดยบทองคนาเนมืทั้อดด สดหนด้าของเขา
ดจจเลบานอนประเสรดิฐอยห่างไมด้สนสดดารย์ 16 ปากของเขาอห่อนหวานทดซึ่สจด ดข้วยความกระตสือรสือรข้น
เปห็นอนันมาก เจข้าสาวบรรยายภาพความหลตอเหลาและความงามของเจข้าบตาวทภีที่รนักของเธอ (ใหข้พวก
สาวใชข้ทภีที่ไมตคตอยกระตสือรสือรข้นของเธอฟนัง) ในรถูปแบบทภีที่เหห็นภาพชนัดเจนทภีที่สรุด เธอพรรณนารถูปรตาง
หนข้าตาของเขาดข้วยรายละเอภียดทภีที่นตาดขงดถูด

ททซึ่วทททั้งสรรพางคย์ของเขาลด้วนแตห่นห่ารทกนห่าใครห่ โอ เหลห่าบจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มจอ๋า นดซึ่คมือทดซึ่รทก
ของดดิฉทน และนดซึ่คมือเพมืซึ่อนยากของดดิฉทน แมข้เจข้าสาวไดข้พรรณนาถขงสามภีทภีที่ไมตอยถูตของเธอใหข้พวกสาว
ใชข้ของเธอฟนังแลข้ว แนตนอนวตาการประยรุกตรใชข้ทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากห็หมายถขงพระครธิสตร แนตทภีเดภียว 
พระองครทรงนตารนักไปหมดทรุกอยตาง นอกจากนภีรพระองครไมตเพภียงเปห็นเจข้าบตาวทภีที่รนักของเราเทตานนัรน 
แตตพระองครยนังทรงเปห็นเพสืที่อนคนหนขที่งทภีที่ใกลข้ชธิดยธิ ที่งกวตาพภีที่นข้อง ยธิที่งกวตานนัรน ภาพหนขที่งอนันวธิจธิตรงดงาม
ยนังถถูกวาดเกภีที่ยวกนับสามนัคคภีธรรมอนันสนธิทสนมของครธิสตจนักรและพระครธิสตรเมสืที่อพระองครเสดห็จกลนับ
มาเพสืที่อรนับเธอดข้วย

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 6: เรสืชื่องราวทขีชื่ถรูกเรชิชื่มตว้นในบททขีชื่แลว้วดสาเนชินตว่อไป – ความ
โหยหาทขีชื่มขีตว่อเจว้าบว่าวทขีชื่จากไป อยว่างไรกป็ตาม เขากลนับมาในไมว่ชว้าและเจว้าสาวและเจว้าบว่าวของเธอ
กป็มขีการรว่วมสนชิทอนันหวานชสืชื่นตว่อไป

พซม 6:1 โอ แมห่สาวงามลนทั้าเลดิศในทห่ามกลางสาวอมืซึ่นๆ ครห่รทกของเธอไปไหน
เสดย ครห่รทกของเธอกลทบไปไหนเสดยแลด้วเลห่า เพมืซึ่อพวกเราจะไปสมืบหากทบเธอ ในการตอบกลนับคทาสนัที่งทภีที่
เจข้าสาวไดข้ใหข้ไวข้แกตพวกสาวใชข้ของเธอเพสืที่อชตวยเธอตามหาเจข้าบตาวทภีที่จากไป พวกเธอกห็ตอบกลนับ 



จรธิงๆแลข้วพวกเธออยากรถูข้วตาเขาไปทภีที่ไหนเพสืที่อทภีที่วตาพวกเธอจะไดข้ไปตามหาเขา อาจเปห็นไดข้วตาใน
เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตาเกภีที่ยวกนับพระครธิสตรและครธิสตจนักร ขข้อความตรงนภีรกห็คสือภาพ
เปรภียบของอธิสราเอลในวนันนนัรนทภีที่เธอพรข้อมทภีที่จะหนันมาหาพระครธิสตร ในวนันแหตงพระเยโฮวาหร 
อธิสราเอลอาจรข้องบอกครธิสตจนักร (ซขที่งถถูกรวมเปห็นหนขที่งเดภียวกนับพระครธิสตรและกลนับมาพรข้อมกนับ
พระองครแลข้ว) วตาบนัดนภีรพวกเขากห็แสวงหาพระองครเชตนกนัน หากเปห็นเชตนนภีร จรธิง มนันจะเปห็นในชตวงวนัน
แรกๆหลนังจากพระครธิสตรเสดห็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยธิที่ง

พซม 6:2-3 ทดซึ่รทกของดดิฉทนลงไปยทงสวนของเขาเพมืซึ่อจะไปทดซึ่ลานปลรกไมด้สดเสดยด 
และเพมืซึ่อจะไปเลดทั้ยงฝรงสทตวย์ในสวนกทบเพมืซึ่อจะเกป็บดอกบทว นภีที่อาจหมายถขงภาพเปรภียบนนัรนทภีที่เจข้าบตาว
ใชข้เรภียกภรรยาของเขาใน 4:12 คราวนภีร เจข้าสาวเรภียกตนัวเธอเองวตาเปห็นสวนสวยทภีที่ไดข้รนับการดถูแล
อยตางดภี เหห็นไดข้ชนัดวตาเจข้าบตาวไดข้กลนับมาหาเจข้าสาวของเขาแลข้วและตอนนภีรพวกเขากห็อยถูตกนันอยตาง
หวานชสืที่น ในเรสืที่องราวเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร นภีที่อาจหมายถขงตอน
ทภีที่พระครธิสตรเสดห็จกลนับมารนับเจข้าสาวของพระองครหรสืออาจเปห็นฮนันนภีมถูนในยรุคพนันปภีทภีที่พระครธิสตร
และครธิสตจนักรจะไดข้เสวยสรุขดข้วยกนัน

3 ตทวดดิฉทนเปป็นกรรมสดิทธดิดิ์ของทดซึ่รทกของดดิฉทน และทดซึ่รทกกป็เปป็นของดดิฉทน เขาเลดทั้ยงฝรงสทตวย์อยรห่
ทห่ามกลางหมรห่ดอกบทว ความรนักทภีที่คงอยถูตชนั ที่วนธิรนันดรรของเจข้าสาวและเจข้าบตาวของเธอปรากฏชนัดเจน 
พวกเขาเปห็นของกนันและกนัน อภีกครนัร งทภีที่ภาพเปรภียบของเจข้าสาวทภีที่เปห็นสวนดอกไมข้ทภีที่สวยงามและเขา
เปห็นกวางหนรุตมทภีที่แขห็งแรงถถูกใชข้โดยภรรยา ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา ความรนักชนั ที่วนธิรนัน
ดรรและทภีที่มภีตตอกนันทนัรงสองฝตายของพระครธิสตรและครธิสตจนักรปรากฏชนัดเจน

พซม 6:4-7 โอ ทดซึ่รทกของฉทนเออ๋ย แมห่ชห่างสวยงามประหนซซึ่งเมมืองทดรซาหย์และงาม
เยป็นตาดทงเยรรซาเลป็ม แมห่เปป็นสงห่านห่าครด้ามเกรงดทงกองททพมดธงประจนา ความหมายของ ทขีรซาหต์ ไมต
ชนัดเจน ชสืที่อนภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘เปห็นทภีที่โปรดปราน’ หรสือ ‘นตาอภธิรมยร’ ชสืที่อนภีร ยนังอาจหมายถขง
นครหนขที่งในชตวงศตวรรษแรกๆของอธิสราเอลดข้วย มนันยนังเปห็นชสืที่อของบรุตรสาวคนหนขที่งของเศโลเฟ
หนัด บรุตรชายของเฮเฟอรรแหตงตระกถูลมนนัสเสหรดข้วย ซขที่งถถูกกลตาวถขงในกนันดารวธิถภี 26, 27, 36 และทภีที่



อสืที่นๆ อยตางไรกห็ตาม ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยกห็คสือวตาชสืที่อนภีร เปห็นคทาชมแบบหนขที่งในเรสืที่องความงาม เจข้าบตาวใชข้
คทาเปรภียบเปรย ‘เพศชาย’ แบบอสืที่นๆอภีกเพสืที่อพรรณนาถขงความงามของเจข้าสาวของเขา ตรงนภีร เขา
เปรภียบเธอวตาเปห็นเหมสือนความงามของเยรถูซาเลห็มราชธานภีหรสือนตาตะลขงเหมสือนกองทนัพๆหนขที่งทภีที่
สวมเครสืที่องแบบพรข้อมสรรพและมภีธงประจทาโบกสะบนัดในสายลม

5 ขอเบมือนเนตรไปจากฉทนเถอะ เพราะวห่าฉทนแพด้นทยนย์ตาของเธอแลด้ว ผมของนด้องดจจฝรง
แพะทดซึ่เคลมืซึ่อนมาตามเนดินลาดภรเขากดิเลอาด ดวงตาของเธอกห็งดงามเหลสือเกธินจนพวกมนันททาใหข้เขา
หลงใหล ผมของเธอกห็งามสลวย

6 ซดซึ่ฟทนของเธอดทงฝรงแกะตทวเมดยเพดิซึ่งขซทั้นมาจากการชนาระลด้าง มดลรกแฝดตดิดมาทจกตทว และหา
มดตทวใดเปป็นหมทนไมห่ โดยใชข้คทาเปรภียบเปรยสมนัยนนัรน เจข้าบตาวพรรณนาถขงความงามของฟนันภรรยา
ของตน ความหมายกห็คสือวตาพวกมนันขาวสวยนตาดขงดถูด

7 ขมทบของเธอเหมมือนผลททบทดิมผห่าซดกอยรห่ในผด้าคลจม เขากลตาวชมความงามของจรุดเดตน
ตตางๆบนใบหนข้าของเธอ โดยเปรภียบพวกมนันวตาเปห็นเหมสือนผลทนับทธิม แมข้อาจดถูแปลกในความคธิด
ของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต ความเหห็นนภีรกห็เปห็นคทาชมอยตางเหห็นไดข้ชนัด – คทาชมหวานหถูทภีที่เจข้าบตาวกลตาว
แกตเจข้าสาวของตน

พซม 6:8-10 มดมเหสดหกสดิบองคย์ และนางหด้ามแปดสดิบคน พวกหญดิงพรหมจารด
อดกมากเหลมือจะคณนา 9 แมห่นกเขาของฉทน แมห่คนงามหมดจดของฉทน เปป็นคนเดดยว เธอเปป็นคน
เดดยวของมารดา เปป็นหทวรทกหทวใครห่ของผรด้ใหด้กนาเนดิด สาวๆทททั้งหลายเหป็นเธอ และเรดยกเธอวห่า ผาสจก 
ทททั้งเหลห่ามเหสดและเหลห่านางหด้ามกป็สรรเสรดิญเยดินยอเธอวห่า ความคธิดตรงนภีรอาจเปห็นไดข้วตา ‘แมว้มภีราชธินภี
นางสนม และสาวพรหมจารภีมากมาย ฯลฯ’ ภรรยาของฉนันกห็เปห็นหนขที่งเดภียวคนนภีรของฉนัน เธอคสือสรุด
ยอดของทภีที่สรุด ความทรุตมเทของสามภีคนหนขที่งทภีที่มภีตตอภรรยาของเขาไมตเพภียงปรากฏชนัดเจนเทตานนัรน แตต
ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ใหญตกวตา ความชสืที่นชมของพระครธิสตรทภีที่มภีตตอเจข้าสาวของพระองครกห็
ปรากฏชนัดเจนเชตนกนัน



เจข้าบตาวจขงถามเกภีที่ยวกนับภรรยาของเขา 10 "แมห่สาวคนนดทั้เปป็นผรด้ใดหนอ เมมืซึ่อมองลงกป็ดทง
อรจโณททย แจห่มจรทสดทงดวงจทนทรย์ กระจห่างจด้าดทงดวงสจรดิยทน สงห่านห่าเกรงขามดทงกองททพมดธงประจนา"
อภีกครนัร งทภีที่เจข้าบตาวกลตาวชมภรรยาของเขา เขาเปรภียบความงามของเธอวตาเปห็นเหมสือนรรุตงอรรุณ ความ
นตารนักของดวงจนันทรร ความสวตางจข้าของดวงอาทธิตยรยามเทภีที่ยงวนัน หรสือภาพอนันนตาตสืที่นตาของกอง
ทนัพๆหนขที่งในเครสืที่องแบบเตห็มยศ

พซม 6:11-12 ดดิฉทนลงไปในสวนผลนทท เพมืซึ่อจะดรหมรห่ไมด้เขดยวตามหจบเขาวห่าเถา
องจห่นมดดอกตรมออกหรมือเปลห่า และเพมืซึ่อจะดรวห่าผลททบทดิมมดดอกแลด้วหรมือยทง 12 เมมืซึ่อดดิฉทนยทงไมห่ททน
รรด้ตทว จดิตใจของดดิฉทนไดด้กระทนาใหด้ดดิฉทนเหมมือนรถมด้าแหห่งอามดินาดดิบ ความคธิดตรงนภีรหยรุดชนั ที่วครถูตและ
เปลภีที่ยนเรสืที่อง เจข้าบตาวพรรณนาวตาตนไดข้ตนัดสธินใจลงไปในสวนผลไมข้และสวนองรุตนทนัรงหลายของตน
และดถูวตาพวกมนันกทาลนังเตธิบโตอยตางไร กระนนัรนกตอนทภีที่เขาทราบเรสืที่องนนัรน ใจของเขากห็หวนคธิดถขง
ภรรยาของเขาเหมสือนรถรบของคนทภีที่เตห็มใจ กลตาวอภีกนนัยหนขที่ง แมข้เขาออกไปตรวจดถูสวนผลไมข้
และสวนองรุตนทนัรงหลายของเขาแลข้ว เขากห็รอไมตไหวทภีที่จะกลนับไปถขงบข้านเพสืที่อไปหาเจข้าสาวของเขา

พซม 6:13 กลทบมาเถอะ กลทบมาเถดิด โอ แมห่ชาวชรเลมจอ๋า กลทบมาเถดิด กลทบมา
เถอะจต๊ะ เพมืซึ่อพวกดดิฉทนจะไดด้เธอไวด้ชมเชย นดซึ่กระไรนะ เธอทททั้งหลายจงมองตทวแมห่ชาวชรเลม ดทง
กองททพสองพวก มภีผถูข้เสนอแนะวตาคทาวตา แมว่ชาวชรูเลม (ชรูลาไมทต์) จรธิงๆแลข้วเปห็นชสืที่อเจข้าสาวของซา
โลมอน อภีกทรรศนะหนขที่งกห็คสือวตานภีที่เปห็นชสืที่อเลตนทภีที่ใชข้เรภียกคนรนัก คทานภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผถูข้ทภีที่
สมบถูรณรแบบ’ เพราะวตาผถูข้พถูดในประโยคนภีร เปห็นพหถูพจนร (เรา) จขงมภีผถูข้เสนอวตาผถูข้พถูดคสือ เหลตาบรุตรสาว
แหตงเยรถูซาเลห็ม นนัที่นคสือ เหลตาสาวใชข้ของเจข้าสาว พวกเธอจขงถามวตาพวกเธอเหห็นอะไรในสาวชถูเลม
คนนภีร  คทาตอบของพวกเธอกห็คสือวตา เธอและสามภีทภีที่รนักของเธอเปห็นเหมสือนกองทนัพสองพวกทภีที่ถถูกรวม
เขข้าดข้วยกนัน – เจข้าสาวและเจข้าบตาวของเธอ

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 7: ความชสืชื่นชมของเจว้าสาวและเจว้าบว่าวทขีชื่มขีตว่อกนันและกนันถรูก
บนันทซกเพชิชื่มเตชิม: เจว้าบว่าวกลว่าวกว่อนจากนนันี้นเจว้าสาวจซงกลว่าว 



พซม 7:1-5 เจข้าบตาวพรรรณนาถขงความงามของเจข้าสาวของเขาตตอไป โอ แมห่
ธดิดาของจด้าว เทด้าสวมรองเทด้าผรกของเธอนททั้นนวยนาดนดซึ่กระไร ตะโพกของเธอกลมดดิกราวกทบเมป็ด
เพชรทดซึ่มมือชห่างผรด้ชนานาญไดด้เจดยระไนไวด้ สามภีหนรุตมคนนภีร จข้องมองเจข้าสาวผถูข้นตารนักของเขาและชสืที่นชม
ความงามของเธอโดยเรธิที่มตข้นทภีที่เทข้าของเธอขขรนมาเรสืที่อยจนถขงศภีรษะของเธอ เขาเรภียกเธอวตา “ธธิดา
ของจข้าว” ทรุกสตวนของรตางกายเธอมภีเสนตหรตตอเขา

2 สะดมือของเธอดจจอห่างกลมทดซึ่มดิไดด้ขาดเหลด้าองจห่นประสม ทด้องของเธอดทงกองขด้าวสาลดทดซึ่มดด
อกบทวปทกไวด้ลด้อมรอบ เขาพรรณนารถูปรตางของเธอวตานตาอภธิรมยรเปห็นทภีที่สรุดและมภีสตวนเวข้าสตวนโคข้ง คทา
ทภีที่แปลวตา อห่าง (อนักกอวนต์) มภีความหมายวตา ‘กลม’ แตตเลห็ก แมข้คทาเปรภียบเปรยเหลตานภีร อาจไมตชนัดเจน
ในความคธิดของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต ความคธิดทภีที่ใหญตกวตากห็คสือวตา เจข้าบตาวบอกเจข้าสาวของเขาใหข้
รถูข้วตาเขาชสืที่นชมความงามของเธอ คทาทภีที่แปลวตา เหลด้าองจห่นประสม (เมหต์เซก) ไมตไดข้มภีความหมายแบบ
ในปนัจจรุบนันวตาเหลข้าแรง แตตมนันสสืที่อถขงเครสืที่องดสืที่มทภีที่ชสืที่นใจ

3 ถทนทททั้งสองของเธอเหมมือนลรกละมทซึ่งสองตทวซซซึ่งเปป็นละมทซึ่งฝาแฝด อภีกครนัร งทภีที่เจข้าบตาวหนรุตม
อนัศจรรยรใจกนับความงามแบบผถูข้หญธิงของหนข้าอกภรรยาของตน ภาพเปรภียบตรงนภีรคสือ ลถูกละมนั ที่งสอง
ตนัวและความงามสงตาของพวกมนัน

4 ลนาคอของเธอประหนซซึ่งหอคอยสรด้างดด้วยงาชด้าง เนตรทททั้งสองของเธอดจจสระในเมมืองเฮช
โบนทดซึ่รดิมประตรเมมืองบททรทบบดิม จมรกของเธอเหมมือนหอแหห่งเลบานอนซซซึ่งมองลงเหป็นเมมือง
ดามทสกทส เมสืที่อเจข้าบตาวมองขขรนไปตามรตางกายของเจข้าสาวของตน เขากห็ใชข้ภาพเปรภียบเพธิที่มเตธิมเพสืที่อ
พรรณนาถขงความงามของลทาคอและใบหนข้าของเธอ คทาพถูดเปรภียบเปรยเหลตานภีร เหห็นไดข้ชนัดวตากลตาว
ถขงวนัตถรุตตางๆทภีที่นตาอภธิรมยรและงามสงตา

5 ศดรษะของเธอดทงยอดภรเขาคารเมล ผมของเธอดจจดด้ายสดมห่วง กษทตรดิยย์กป็ตด้องมนตย์เสนห่หย์
ดด้วยเสด้นผมนททั้น อภีกครนัร งทภีที่ใชข้คทาพถูดเปรภียบเทภียบทภีที่ชนัดเจนตตอกนันและกนัน เจข้าบตาวกลตาวชมเจข้าสาวเพธิที่ม
เตธิมอภีก คารเมลหมายถขงภถูเขาคารเมลซขที่งเปห็นสถานทภีที่แหตงหนขที่งทภีที่งดงามทภีที่สรุดในอธิสราเอล และเปห็น
อรุทยานแหตงชาตธิแหตงหนขที่งในปนัจจรุบนัน เสข้นผมของเธอซขที่งถถูกเปรภียบวตาเปห็นเหมสือนสภีมตวงไมตไดข้



หมายความวตานนัที่นคสือสภีผมของเธอ แตตสภีมตวงเปห็นสภีของกษนัตรธิยร ประเดห็นของเขากห็คสือวตาเสข้นผมของ
เธอเปห็นแบบกษนัตรธิยร วลภีสรุดทข้าย “กษนัตรธิยรกห็ตข้องมนตรเสนตหรดข้วยเสข้นผมนนัรน” มภีความหมายวตาเขา
(กษนัตรธิยร) ตธิดใจความงามของเสข้นผมของเธอ

บทเรภียนทภีที่ยธิที่งใหญตกวตายนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร  เจข้าสาวมภีรตางกายทภีที่สวยงามตตอสามภีของเธอและ
เขาหลงเสนตหรความงามของเธอ ดนังนนัรนจขงเปห็นการเหมาะสมทภีที่ภรรยาทนัรงหลายจะททาตนัวใหข้สวยทภีที่สรุด
เทตาทภีที่พวกเธอททาไดข้เพสืที่อสามภีของพวกเธอ สามภีทนัรงหลายกห็ควรมภีตาไวข้มองภรรยาของตนเทตานนัรน

พซม 7:6-7 โอ แมห่ชห่างนห่ารทก แมห่ชห่างชมืซึ่นชม เธอนดซึ่ชห่างสวยงามตด้องตาจรดิง 7 เธอ
งามระหงดจจตด้นอดินทผลทม และถทนทททั้งสองของเธอดทงพวงองจห่น ซาโลมอนกลตาวสรรุปคทาชมของตน
ทภีที่มภีตตอภรรยาผถูข้นตารนักของเขา เขาหลงเสนตหรความงามแหตงรตางกายของเธอ บทเรภียนหนขที่งมภีไวข้
สทาหรนับสามภีและภรรยาทนัรงหลายจนทรุกวนันนภีร

พซม 7:8-9 ฉทนจซงคดิดวห่า ฉทนจะปดนขซทั้นตด้นอดินทผลทมนททั้น ฉทนจะจทบพวงเหนดซึ่ยว
ไวด้ ขอใหด้ถทนทททั้งสองของเธองามดทงพวงองจห่นเถอะ และขอใหด้ลมหายใจของเธอหอมดทงผลแอบเปดิทั้ล
เถดิด 9 และขอใหด้เพดานปากของเธอดจจนนทั้าองจห่นอยห่างดดยดิซึ่งสนาหรทบทดซึ่รทกของฉทน ดมืซึ่มคลห่องคอจรดิงๆ 
ทนาใหด้รดิมฝดปากของคนทดซึ่หลทบอยรห่พรดไดด้ หลนังจากกระซธิบ ‘คทาปข้อยอ’ ทภีที่นตารนักในหถูภรรยาของเขา
แลข้ว คราวนภีรสามภีผถูข้นภีร กห็ประกาศความปรารถนาของตนแบบบทกวภีทภีที่จะดสืที่มดทที่าในเสนตหรอนันอตอน
หวานของภรรยาของเขา เหมสือนกนับคนๆหนขที่งจะปภีนขขรนตข้นอธินทผลนัมเพสืที่อเอสืรอมเดห็ดผลอนันโอชะ
ของมนัน เขากห็จะพบวตาหนข้าอกของเธอนตาปรารถนายธิที่งนนักเชตนกนัน ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยเพธิที่มเตธิมคสือการ
จถูบอยตางเรตารข้อน บรธิบทตรงนภีร เหห็นไดข้ชนัดวตาเกภีที่ยวขข้องกนับสามภีคนหนขที่งและภรรยาคนหนขที่งในความ
เพลธิดเพลธินแหตงชภีวธิตสมรส การสมรสเปห็นสถานทภีที่ลนับเฉพาะทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงก ทาหนดไวข้สทาหรนับ
ความสนธิทสนมทางเพศ และในการรตวมสนธิทสมรส ความสนธิทสนมทางเพศทภีที่มภีชภีวธิตชภีวาและ
เรตารข้อนดข้วยซทรากห็ไดข้รนับพระพรเตห็มเปภีที่ยมของพระเจข้า



พซม 7:10-13 คราวนภีร เจข้าสาวตอบกลนับแกตสามภีของเธอ ตทวดดิฉทนเปป็นกรรมสดิทธดิดิ์
ของทดซึ่รทกของดดิฉทน และความปรารถนาของเขากป็เจาะจงเอาตทวดดิฉทน เธอกลตาวสธิที่งทภีที่ชนัดเจนอยถูตแลข้ว 
เธอเปห็นของเขาและเธอทราบถขงความปรารถนาอนันเรตารข้อนของเขาทภีที่มภีตตอเธอ

11 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า มาเถอะจต๊ะ ใหด้เราพากทนออกไปในทจห่งนา ใหด้เราพทกอยรห่ตามหมรห่บด้าน 
ดข้วยทราบถขงความปรารถนาของสามภีของเธอทภีที่จะไปเยภีที่ยมเยสือนสวนผลไมข้และสวนองรุ ตนของเขา 
(6:11) เธอจขงกลตาววตา ‘ใหข้เราไปดข้วยกนันเถอะ’ พวกเขาสามารถคข้างคสืนในกระทตอมแหตงหนขที่งทภีที่อยถูต
ตธิดกนับทภีที่ดธินสตวนหนขที่งของพวกเขา

12 ใหด้เราตมืซึ่นแตห่เชด้าตรรห่ไปยทงสวนอง จห่น ใหด้เราดรวห่าเถาองจห่นมดดอกตรมออกหรมือเปลห่า หรมือวห่า
มดดอกบานแลด้ว ใหด้เราดรวห่าตด้นททบทดิมมดดอกหรมือยทง ณ ทดซึ่นทซึ่นแหละดดิฉทนจะมอบความรทกของดดิฉทน
ใหด้แกห่เธอ เธอเสนอใหข้พวกเขาเดธินทางไปดข้วยกนันเพสืที่อตรวจดถูสวนผลไมข้และสวนองรุตนของสามภีเธอ
และพวกเขาจะไดข้จถูจ๋จภีจี๋ก นันทภีที่นนัที่น ดข้วยถข้อยคทามากมายเหลสือเกธิน เธอเสนอแนะใหข้พวกเขาไปฮนันนภีมถูน
เลห็กๆอภีกครนัร ง

13 โอ ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า ผลมะเขมือดรดาอดิมสห่งกลดิซึ่นหอมฟจด้งไป แลด้วทดซึ่ประตรบด้านของพวก
ดดิฉทนมดผลไมด้อรห่อยนานาชนดิด มดทททั้งผลใหมห่และผลเกห่าทดซึ่ดดิฉทนไดด้เกป็บรวบรวมไวด้สนาหรทบเธอ คทาทภีที่
แปลวตา ผลมะเขมือดรดาอดิม (ดรูดาหต์อขี) เชสืที่อกนันวตาเปห็นยากระตรุข้นกทาหนนัดในตะวนันออกกลางสมนัย
โบราณ นภีที่สสืที่อถขงความสนธิทสนมทภีที่กระตรุข้นเรข้า ประเดห็นของเจข้าสาวกห็คสือวตา ถข้าเธอสามารถมากนับ
สามภีของเธอเพสืที่อตรวจดถูสวนผลไมข้และสวนองรุตนของเขากนับเขาไดข้ เธอกห็จะททาใหข้แนตใจวตามภีหข้องสวภี
ทฮนันนภีมถูนอนันเยข้ายวนเตรภียมไวข้พรข้อมสทาหรนับเขาทนัรงสอง อภีกครนัร งทภีที่บทเรภียนทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากห็คสือ การ
รตวมรนักและความปรารถนาในความสนัมพนันธรของคถูตสมรส มนันเปห็นนทราพระทนัยของพระเจข้าทภีที่จะรนักษา
นทราผขรงไวข้ในชภีวธิตสมรสหลนังจากทภีที่ฮนันนภีมถูนแรกนนัรนจบลงไปนานแลข้ว

*****

ภนำพรวมของเพลงซนำโลมอน 8: บทสนทนาระหวว่างเจว้าสาวและเจว้าบว่าวดสาเนชินตว่อไป 
ฉากหลนังอาจเปป็นความสนชิทสนมในชขีวชิตสมรสระหวว่างเขาทนันี้งสอง



พซม 8:1-4 โอ ถด้าเธอไดด้เปป็นเหมมือนพดซึ่ชายของดดิฉทน ผรด้ไดด้ดรดนมจากอกมารดา
ของดดิฉทนกป็จะดด เพราะเมมืซึ่อดดิฉทนพบเธอนอกบด้าน ดดิฉทนจะไดด้จจบเธอไดด้ แลด้วคนทททั้งหลายจะไดด้ไมห่
ดรถรกดรหมดิซึ่นดดิฉทน ความคธิดตรงนภีรอาจดถูแปลกในความคธิดของชาวตะวนันตกสมนัยใหมต แตตเจข้าสาวอาจ
กทาลนังกระซธิบใหข้สามภีของเธอฟนังวตาเธออยากใหข้เขาทนัรงสองเตธิบโตมาดข้วยกนัน เธออยากใหข้ตนัวเธอไดข้
อยถูตกนับเขามาตลอดทนัรงชภีวธิตของเธอ เธอกห็คงจะจถูบเขาดข้วยความรนักแบบครอบครนัวอนันบรธิสรุทธธิธ

2 แลด้วดดิฉทนจะไดด้เดดินนนาเธอพาเธอใหด้เขด้ามาในเรมือนมารดาของดดิฉทน ผรด้ซซซึ่งจะสอนดดิฉทน 
ดดิฉทนจะไดด้ใหด้เธอดมืซึ่มนนทั้าองจห่นใสห่เครมืซึ่องเทศ และดมืซึ่มนนทั้าททบทดิมของดดิฉทน เจข้าสาวกลตาวตตอไปวตาเธอ
อยากใหข้สามภีของเธอเปห็นเหมสือนพภีที่ชายคนหนขที่งของเธอ และอยากใหข้เขาทนัรงสองไดข้เตธิบโตมา
พรข้อมกนัน หากมนันเปห็นเชตนนนัรนไดข้จรธิงๆ เธอกห็คงจะเลภีรยงตข้อนรนับเขาดข้วยผลไมข้เลธิศรสทภีที่สรุดของสวน
ผลไมข้ของเธอเอง

3 แลด้วมมือซด้ายของเขาจะชด้อนใตด้ศดรษะของดดิฉทนไวด้ และมมือขวาของเขาจะสอดกอดดดิฉทนไวด้
ดนังนนัรนเมสืที่อคธิดถขงความสนธิทสนมอนันบรธิสรุทธธิธ ของเตภียงสมรส เจข้าสาวจขงตนัรงตาคอยการไดข้เจอกนับ
หข้องฮนันนภีมถูนสวภีททภีที่อยถู ตในกระทตอมหมถูตบข้านหตางไกลซขที่งเปห็นทภีที่ๆเธอจะคข้างคสืนกนับทภีที่รนักของเธอ

4 โอ บจตรสาวแหห่งเยรรซาเลป็มเออ๋ย ดดิฉทนขอใหด้เธอทททั้งหลายปฏดิญาณวห่า เธอทททั้งหลายจะไมห่เรด้า
หรมือจะไมห่ปลจกทดซึ่รทกของดดิฉทนใหด้ตมืซึ่นกระตมือขซทั้น จนกวห่าเขาจะจจใจแลด้ว เธอจขงเตสือนพวกสาวใชข้ของ
เธอมธิใหข้รบกวนเขา สามภีของเธอจะตข้องไมตถถูกปลรุกใหข้ตสืที่นแตตเชข้า

พซม 8:5-7 แมห่คนนดทั้ทดซึ่ขซทั้นมาจากถดิซึ่นทจรกทนดารอดิงแอบแนบมากทบครห่รทก คมือใคร
ทดซึ่ไหนหนอ ดดิฉทนไดด้ปลจกเธอเมมืซึ่อเธออยรห่ใตด้ตด้นแอบเปดิทั้ล ทดซึ่นทซึ่นแหละทดซึ่มารดาของเธอไดด้ใหด้กนาเนดิดเธอ
ทดซึ่ตรงนททั้นแหละผรด้ทดซึ่คลอดเธอไดด้ใหด้กนาเนดิดเธอ อาจยข้อนคธิดถขงชตวงเวลากตอนหนข้านนัรนทภีที่เขาทนัรงสองไดข้
สนธิทสนมกนัน ซาโลมอนจขงพถูดถขงภรรยาผถูข้นตารนักของเขาทภีที่นอนอธิงแอบบนตนัวเขา (โดยมภีแขนของ
เธอกระหวนัดรอบเอวของเขา) ขณะทภีที่เขาทนัรงสองเดธินชข้าๆไปจากสถานทภีที่พบปะกนันในชนบทแหตง
หนขที่ง เหห็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาไดข้ไปเยสือนสวนผลไมข้แหตงหนขที่งซขที่งเปห็นทภีทๆี่ เธอเกธิดและใชข้เวลาใกลข้ชธิด
กนันทภีที่นนัที่น



6 จงแนบดดิฉทนไวด้ดจจดวงตราแขวนอยรห่ทดซึ่ใจของเธอ ประดจจดวงตราบนแขนของเธอ 
เพราะความรทกนททั้นเขด้มแขป็งอยห่างความตาย ความรดิษยากป็ดจเดมือดเหมมือนแดนคนตาย และประกาย
แหห่งความรดิษยานททั้นกป็คมือประกายเพลดิง คมือประกายเพลดิงทดซึ่แสนรจนแรง ซาโลมอนจขงขอภรรยาของ
เขาใหข้สนัญญาวตาจะมอบใจของเธอใหข้แกตเขา ความหมายของ ดวงตรา กห็คสือแหวนตราซขที่งถถูกใชข้เพสืที่อ
ประทนับตราลงบนขภีรผขรงพรข้อมกนับ ‘ลายเซห็น’ หนขที่ง มนันสสืที่อถขงหนนังสสือสนัญญาทภีที่ถถูกลงนามและถถูก
ประทนับตราแลข้ว กลตาวอภีกนนัยหนขที่ง ซาโลมอนขอภรรยาของเขาใหข้สนัญญาวตาจะซสืที่อสนัตยรตตอเขาเสมอ
ไป ความรนักเปห็นอารมณรแบบหนขที่งทภีที่รรุนแรง แตตความหขงหวงนนัรนทารรุณ นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาการ
นอกใจในสตวนของเธอจะททาใหข้เกธิดความหขงหวงรข้อนแรงขขรนในตนัวเขา

7 นนทั้ามากหลายไมห่อาจดทบความรทกใหด้มอดเสดยไดด้ หรมืออจทกธารทททั้งหลายไมห่อาจทห่วมความ
รทกใหด้สนาลทกตายเสดยไดด้ แมด้วห่าคนใดจะเอาทรทพยย์สมบทตดิในเหยด้าเรมือนของตนทททั้งสดิทั้นมาแลกกทบความ
รทกนททั้น คนนททั้นจะไดด้รทบความหมดิซึ่นประมาทจากคนทททั้งหลายเปป็นอยห่างยดิซึ่ง กระนนัรนรนักแทข้กห็ไมตอาจดนับ
ใหข้มอดลงไดข้ หากผถูข้ใดมอบทรุกสธิที่งทภีที่เขามภีเพสืที่อรนักนนัรนแหตงชภีวธิตของเขา ไมตมภีใครจะวธิพากษรวธิจารณร
เขาเพราะเหตรุนนัรน

พซม 8:8-10 เรามดนด้องสาวคนหนซซึ่งและเธอยทงไมห่มดถทน เราจะทนาอยห่างไรกทบนด้อง
สาวของเรา เมมืซึ่อถซงวทนทดซึ่เขามาสรห่ขอนด้องของเรา เจข้าสาวจขงกลตาวถขงนข้องสาวคนหนขที่งของเธอทภีที่ยนัง
เปห็นเดห็กวนัยใสอยถูต เธอเปห็นกนังวลวตาสนักวนันหนขที่งนข้องคนนภีรจะไดข้เจอกนับสามภีทภีที่เหมาะสม

ซาโลมอนจขงตอบกลนับไปวตา 9 ถด้าหากนด้องสาวนททั้นเปป็นกนาแพง พวกเรากป็จะสรด้างปราสาท
เงดินไวด้หลทงหนซซึ่ง และถด้าหากนด้องเปป็นประตร พวกเราจะโอบลด้อมเธอดด้วยแผห่นไมด้สนสดดารย์ ความคธิด
ตรงนภีรกห็คสือวตาแมข้นข้องสะใภข้ทภีที่ยนังเดห็กของเขายนังไมตโตเตห็มวนัย เขากห็จะททาใหข้แนตใจวตาเธอไดข้รนับการ
ดถูแลอยตางดภี จะมภีการจนัดเตรภียมหลายอยตางสทาหรนับเธอ

10 ดดิฉทนเปป็นกนาแพง ถทนทททั้งสองของดดิฉทนเหมมือนดทงหอคอย เพราะฉะนททั้นในสายตาของเขา
ดดิฉทนจซงเปป็นดทงผรด้ทดซึ่ไดด้รทบความโปรดปราน คราวนภีรภรรยาของซาโลมอน นนั ที่นคสือ ชถูลามธิธ เตสือน



ความจทาสามภีของเธอถขงรถูปรตางทภีที่โตเตห็มวนัยของเธอ และเลตายข้อนวตาเขามองเธอดข้วยความปรารถนา
อนันบรธิสรุทธธิธ แหตงความสนธิทสนมในชภีวธิตสมรสอยตางไร

พซม 8:11-14 ซาโลมอนทรงมดสวนองจห่นอยรห่แปลงหนซซึ่งทดซึ่เมมืองบาอทลฮาโมน 
พระองคย์ทรงมอบสวนองจห่นนททั้นใหด้แกห่ผรด้รทกษาสวนเชห่า ทจกคนตด้องสห่งเงดินคนละพทนแผห่นเปป็นคห่าผล
ไมด้ หนนังสสือเลตมนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาขอจากเจข้าสาวทภีที่ใหข้สามภีของเธอรภีบกลนับมาบข้าน เธอเรธิที่มตข้นโดย
หมายเหตรุถขงธรุรกธิจหนขที่งของซาโลมอน ในหมถูตบข้านแหตงบาอนัลฮาโมน ซาโลมอนเปห็นเจข้าของสวน
องรุตนขนาดใหญตแหตงหนขที่ง เขาปลตอยเชตามนันใหข้แกตพวกชาวสวนเปห็นเงธิน 1,000 เชเขลตตอปภี

12 สวนองจห่นของดดิฉทน ซซซึ่งเปป็นของดดิฉทนเอง อยรห่ตห่อหนด้าดดิฉทน โอ ขด้าแตห่ซาโลมอน พทนนททั้น
พระองคย์เอาไปเถดิด และผรด้ดรแลผลไมด้ในสวนนททั้นกป็เอาไปคนละสองรด้อยเถดิด ชถูลามธิธภรรยาของซา
โลมอนยนังเปห็นเจข้าของสวนองรุตนแหตงหนขที่งซขที่งเธออาจจตายใหข้ซาโลมอน 1,000 เชเขลตตอปภีเปห็นคตาเชตา
หรสือเปห็นคตาธรรมเนภียมการใชข้สอยทภีที่ดธินเชตนกนัน พวกชาวสวนทภีที่มาขอเชตาตตอจากเธอกห็จตายใหข้เธอ
เปห็นเงธินสองรข้อยเชเขลตตอปภี

คราวนภีร เธอเรธิที่มกลตาวประเดห็นปธิดทข้าย 13 โอ เธอ ผรด้อยรห่ในสวน พวกเพมืซึ่อนๆของเธอคอยฟทง
เสดยงของเธออยรห่ ขอใหด้ฉทนไดด้ยดินเสดยงเธอ ชถูลามธิธเหห็นไดข้ชนัดวตากทาลนังพถูดถขงซาโลมอนสามภีของเธอ 
เขาเปห็นผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูตในสวนเหลตานนัรน (นนัที่นคสือ สวนองรุตนทนัรงหลาย) และพวกชาวสวนทภีที่มาเชตาทภีที่ดธิน
เหลตานนัรนกห็ครุข้นเคยกนับเสภียงของเขาในฐานะเจข้าของทภีที่ดธินเหลตานนัรน

ประเดห็นของเธอกห็คสือวตา เธออยากไดข้ยธินเสภียงสามภีของเธอเชตนกนัน ทภีที่ถถูกแฝงตรงนภีรกห็คสือคทา
บตนทภีที่พบบตอยของภรรยามากมายเหลสือเกธิน พวกเธออยากใหข้สามภีของพวกเธอกลนับบข้านจากทภีที่
ททางานและใชข้เวลากนับพวกเธอ 

14 ทดซึ่รทกของดดิฉทนจอ๋า เรป็วๆเขด้าเถอะจต๊ะ ขอใหด้เธอเปป็นดทงละมทซึ่งหรมือกวางหนจห่มบนภรเขาตด้นสด
เสดยดเถดิด ชถูลามธิธจขงขอรข้องซาโลมอนทภีที่รนักของเธอใหข้รภีบกลนับบข้าน พรข้อมก นับการยนั ที่วยวนแบบแฝง
เปห็นนนัย เธอชวนสามภีของเธอใหข้กลนับมาบข้านเหมสือนกวางหนรุตมตนัวหนขที่งทภีที่มาหากวางสาวของมนันทภีที่



รอคอยอยถูต ในเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบทภีที่ยธิที่งใหญตกวตาของพระครธิสตรและครธิสตจนักร คทาขอใหข้พระเยซถู
เสดห็จมาโดยเรห็วจขงเปห็นภาพทภีที่สอดคลข้องกนันอยตางชนัดเจน

หนนังสสือเพลงซาโลมอนจขงจบลงพรข้อมกนับหมายเหตรุเรสืที่องความรนักใครตในชภีวธิตสมรส เหห็น
ไดข้ชนัดวตาหนนังสสือเลตมนภีร เปห็นคทาพรรณนาเชธิงบทกวภีและเชธิงรนักใครตเกภีที่ยวกนับความรนักอนันบรธิสรุทธธิธ  (ดข้าน
รตางกายและแบบอสืที่น) ในความสนัมพนันธรของคถูตสมรส ทภีที่ชนัดเจนพอๆกนันกห็คสือ เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบ
ระหวตางพระครธิสตรและครธิสตจนักร โดยเฉพาะหลนังจากพระองครเสดห็จกลนับมารนับเจข้าสาวของ
พระองครตอนรนับขขรนนนัรนและเขข้าสถูตชนั ที่วนธิรนันดรรกาลหลนังจากนนัรน อนาคตอนันเปภีที่ยมสรุขและแสนวธิเศษ
รอคอยคนเหลตานนัรนทภีที่เปห็นสตวนหนขที่งของเจข้าสาวของพระครธิสตรอยตางแทข้จรธิงในการอภธิเษกสมรสทภีที่
จะมานนัรนของพระเมษโปดกและความเพลธิดเพลธินไมตรถูข้จบของการอยถูตกนับพระองครตลอดไปเปห็น
นธิตยร


